ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดัชนีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ ๑
ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมิน

ผู้กำกับ

ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
EB๑ ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ บ ริหำรของหน่ วยงำนได้
แสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนหน่วยงำนอย่ำงไร
๑) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงาน รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงาน รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่
๓) ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดนโยบาย มาตรการ รองฯ ฝ่ายบริหารฯ
แผนงาน หรื อ โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในแต่ละด้าน
หรือไม่
(๑) ด้านความโปร่งใส
(๒) ด้านความพร้อมรับผิด
(๓) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บ/รำยงำน

กบ.

ผอ.กบ.

กบ.

ผอ.กบ.

กบ.

ผอ.กบ.

กำรประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ ๒
ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมิน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บ/
รำยงำน

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ,
คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

รองอธิการบดีฝ่าย

สวท.

ผอ.สวท.

ผู้กำกับ

ดัชนีควำมโปร่งใส
EB๑ หน่ ว ยงำนของท่ ำ นเปิ ด โอกำสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี
โอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำนอย่ำงไร
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนงาน/
๖

ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมิน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
และคณะ

ผู้จัดเก็บ/
รำยงำน

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ,
คณบดี
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ,
คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ,
คณบดี
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ,
คณบดี

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

สวท.
และคณะ

ผอ.สวท.

กค.

ผอ.กค.

กค.

ผอ.กค.

กค.

ผอ.กค.

ผู้กำกับ

โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

วิชาการและวิจัย ,
คณบดี
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ,
คณบดี

๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
EB๒ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักอย่ำงไร
๑) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่

๒) มีรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคูม่ ือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
EB๓ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจ
หลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร
๑) มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่
๒) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่

ดัชนีควำมโปร่งใส
EB๔ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร
๑) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปี รองอธิการบดีฝ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภายในระยะเวลา ๓๐ วั น ท าการ การคลังและทรัพย์สิน
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐) หรือไม่
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง รองอธิการบดีฝ่าย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ให้ ส าธารณชนสามารถ การคลังและทรัพย์สิน
ตรวจสอบข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
๓) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ รองอธิการบดีฝ่าย
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และผู้ เ สนองาน เพื่ อ ป้ อ งกั น การคลังและทรัพย์สิน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
๗

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บ/
รำยงำน

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน

กค.

ผอ.กค.

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน

กค.

ผอ.กค.

กค.

ผอ.กค.

กค.

ผอ.กค.

กค.

ผอ.กค.

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน

กค.

ผอ.กค.

๒) มีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปี
รองอธิการบดีฝ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน การคลังและทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่
EB๗ หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของ
หน่วยงำนอย่ำงไร
๑) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือไม่
รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร
๒) มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ บ ทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข อง รองอธิการบดีฝ่าย
หน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)
สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร
๓) มีก ารแสดงข้ อมู ล การด าเนิ น งานตามบทบาทภารกิจ ที่ เป็ น รองอธิการบดีฝ่าย
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
สื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร
๔) มี ร ะบบการให้ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานผ่ า น รองอธิการบดีฝ่าย
หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะหรือ ระบบ Call Center โดยมี ระบบ
สื่อสารและ
ตอบรับ อัตโนมั ติห รือมี เจ้ าหน้ าที่ ข องหน่ วยงานให้ บ ริก ารข้ อมู ล ภาพลักษณ์องค์กร

กค.

ผอ.กค.

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

กสอ.
สวส.*

ผอ.กสอ.
ผอ.สวส*

ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมิน
EB๕ ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงำนของท่ ำนมีกำร
ดำเนิน กำรเกี่ย วกับ กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงแต่ล ะ
โครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร
๑) มี ก ารประกาศเผยแพร่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
กาหนด หรือไม่
๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
๓) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละ
โครงการ หรือไม่
๔) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในการซื้อ
หรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่
๕) มีการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือไม่
EB๖ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอ
ย่ำงไร
๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ หรือไม่

หมายเหตุ * ผู้มสี ว่ นร่วมกากับและจัดเก็บ/รายงาน

ผู้กำกับ

๘

ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมิน
ตลอดเวลาทาการของหน่วยงาน หรือไม่
EB๘ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร
๑) มีการกาหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่

ผู้จัดเก็บ/
รำยงำน

กบ.

ผอ.กบ

กบ.

ผอ.กบ

กบ.

ผอ.กบ

กบ.
กค.*

ผอ.กบ
ผอ.กค.*

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
กายภาพ
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
กายภาพ
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
กายภาพ
รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
กายภาพ

กนผ.

ผอ.กนผ.

กนผ.

ผอ.กนผ.

กนผ.

ผอ.กนผ.

กนผ.

ผอ.กนผ.

อธิการบดี,
รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและ

ตสน.
กค*

ผอ.ตสน
ผอ.กค*

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารฯ,
รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังฯ*

๒) มี ก ารก าหนดหน่ ว ยงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง
ร้องเรียน หรือไม่
๓) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่
๔) มี รายงานสรุป ผลการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น พร้ อ มระบุ
ปั ญ หาอุป สรรคและแนวทางแก้ ไข และเผยแพร่ให้ สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
EB๙ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร
๑) มีการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ย วกับการปฏิ บัติ งานที่อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
๒) มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
๓) มี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาหรื อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ภ ายใน
หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ หรือไม่
๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
EB๑๐ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร
๑) มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริตของหน่ วยงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
หมายเหตุ * ผู้มสี ว่ นร่วมกากับและจัดเก็บ/รายงาน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้กำกับ

๙

ดัชนีและตัวชี้วัดกำรประเมิน

ผู้กำกับ

การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บ/
รำยงำน

ทรัพย์สิน*

๒) มีผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม รองอธิการบดีฝ่ายการ
ตสน.
การทุจริตของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังและทรัพย์สิน*
กค*
EB๑๑ เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเพื่อ
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร
๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่ รองอธิการบดีฝ่าย สานักงานอธิการบดี
โปร่งใส หรือไม่
บริหารและกิจการ
หมายเหตุ : กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตาม
สภามหาวิทยาลัย
โครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น
๒) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่
รองอธิการบดีฝ่าย สานักงานอธิการบดี
โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกจิ กรรมทีแ่ สดงถึงความพยายามที่จะ
บริหารและกิจการ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
สภามหาวิทยาลัย
หรือไม่
หมายเหตุ * ผู้มสี ว่ นร่วมกากับและจัดเก็บ/รายงาน

๑๐

ผอ.ตสน
ผอ.กค*

ผอ.สอ.

ผอ.สอ.

