
 

 

1 

 

ผู้ 
 

 
1.ดัชนีความโปร่งใส 

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล  
EB1 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและ

ภาพลักษณ์องค์กร 

กสอ. ผอ.กสอ. 
ผอ.สวส* 

EB1 (2)  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เป็นปัจจุบัน 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและ

ภาพลักษณ์องค์กร 

กสอ. ผอ.กสอ. 
ผอ.สวส* 

E1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

   

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

   

ตัวช้ีวัดที ่1.2 การมีส่วนร่วม 
EB2 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

สวท. 

 
ผอ.สวท. 

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

สวท. 

 
ผอ.สวท. 

E3 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 

   

E4 หน่วยงานให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน 

   

ตัวช้ีวัดที ่1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ท่ีผ่าน
มา) 

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังฯ 

กค. ผอ.กค. 

EB3 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังฯ 

กค. ผอ.กค. 

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจดัซื้อจัดจา้งประจ าป ี
 

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังฯ 

กค. ผอ.กค. 

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังฯ 

กค. ผอ.กค. 

ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

EB : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์   I : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน             

                                                 E : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

หมายเหตุ * ผู้มสี่วนร่วมก ากับและจัดเก็บ/รายงาน 
 

ณ วันท่ี 8 พ.ย. 60 
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2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 

ตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่  2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ 
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและกายภาพ 
กนผ. ผอ.กนผ. 

EB4 (2)  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี(ที่ผ่านมา) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

กนผ. ผอ.กนผ. 

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

กนผ. ผอ.กนผ. 

E5 หน่วยงานก าหนดโครงการหรือการด าเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 

   

E6 หน่วยงานมีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

   

ตัวช้ีวัดที่  2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
EB5 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 

กบ. ผอ.กบ 

E7 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 

   

E8 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความ
รับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด 

   

ตัวช้ีวัดที่  2.3 เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 

รองอธิการบดีฝ่าย
สื่อสารและ

ภาพลักษณ์องค์กร 

กสอ. ผอ.กสอ. 
 

I1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

   

E9 ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริต 

   

ตัวช้ีวัดที่  2.4 การจัดการเรื่องรองเรียน 
EB7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 

กบ. ผอ.กบ 

I2 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้ 

   

E10 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้ 

   

EB : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์   I : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน             

                                                 E : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

หมายเหตุ * ผู้มสี่วนร่วมก ากับและจัดเก็บ/รายงาน 
 

ณ วันท่ี 8 พ.ย. 60 
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3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่  3.1 การรับสินบน 

EB8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบใน
การปอ้งกนัการรับสนิบน 

 ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

ผอ.ตสน. 

I3 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการ
เรียกหรือรับสนิบนจ ากผู้อื่น 

   

I4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการ
ปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

   

I5 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการ
ก าหนดนโยบาย โครงการหรือสมัปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัองค์กรธุรกิจเอกชน 

   

E11 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้
สนิบนแก่เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน 

   

E12 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการ
ปฏิบตัิหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

   

E13 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ บริหารของหน่วยงาน มีการ
ก าหนดนโยบาย โครงการหรือสมัปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัองค์กรธุรกิจเอกชน 

   

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

ตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ 

EB9 หนว่ยงานมีการเสริมสร้างวฒันธรรมและคา่นิยมสจุริตและการ
ตอ่ต้านการทจุริตในหนว่ยงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 

ส านักงานอธิการบด ี ผอ.สอ. 

I6 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาวโุสในหน่วยงานท่าน ปฏิบตัิงานอย่าง
ซื่อสตัย์สจุริตจนเป็นแบบอยา่งให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ  ถือปฏิบตัิตาม 

   

I7 ทา่นเห็นวา่การกระท าการทจุริตเป็นเร่ืองที่นา่ละอาย 
 

   

I8 หากทา่นพบเห็นวา่มีผู้กระท าการทจุริตในหนว่ยงาน ทา่นไมล่งัเล
ที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมลูให้แก่หนว่ยงานตรวจสอบ 
 

   

EB : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์    I : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน             

                                                 E : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

หมายเหตุ * ผู้มสี่วนร่วมก ากับและจัดเก็บ/รายงาน 
 

ณ วันท่ี 8 พ.ย. 60 
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ตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการ
ความเสีย่งเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนในหนว่ยงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

กนผ. ผอ.กนผ. 

EB10 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนในหนว่ยงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

กนผ. ผอ.กนผ. 

I9 หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทบัซ้อนในหนว่ยงาน 

   

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทจุริตหรือแผนท่ีเก่ียวข้อง 

 ตสน. ผอ.ตสน. 

EB11 (2) หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตหรือแผนท่ีเก่ียวข้อง 

 ตสน. ผอ.ตสน. 

I10  หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการ
ทจุริตหรือสง่เสริมคณุธรรมในหนว่ยงาน 

   

ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การตรวจสอบถว่งดลุภายใน 
I11 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 

   

I12 กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ 

   

5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

ตวัชีว้ดัที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตังิานและการให้บริการ 

EB12 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

สวท. 

 
ผอ.สวท. 

EB12 (2) หนว่ยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก
หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขัน้ตอนระยะเวลาที่ใช้ 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรือ
อนุญาต) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

สวท. 

 
ผอ.สวท. 

I13  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน ปฏิบตัิงานโดยยึดถือแนวทางการ
ปฏิบตัิงานตามคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

   

หมายเหตุ * ผู้มสี่วนร่วมก ากับและจัดเก็บ/รายงาน 
 

EB : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์    I : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน             

                                                 E : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

ณ วันท่ี 8 พ.ย. 60 
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ตัวชี้วัดการประเมิน ผู้ก ากับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/
รายงาน 

I14 หนว่ยงานของทา่นมีการก ากบัหรือตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ 

   

E14 หนว่ยงานมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน เป็น
ระบบ และท าให้เกิดความสะดวกในการติดตอ่หรือขอรับบริการ 

   

E15 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

   

ตวัชีว้ดัที่ 5.2 คณุธรรมการบริหารงาน 

I15 หน่วยงานของท่านปราศจากการซือ้ขายต าแหน่งหรือใช้เส้น
สายในการบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

   

I16 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาความดีความชอบ คดัเลือก
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดงูาน/ทนุการศึกษา อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม 

   

I17 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานทา่น ไม่มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็น
เท็จ เช่น คา่ปฏิบตัิงานลว่งเวล า (O.T.) คเ่ดินทาง เป็นต้น 

   

I18 หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความ
จ าเป็นและเกิดความคุ้มคา่สงูสดุ 

   

I19 หวัหน้างานของทา่นมอบหมายงานแก่ทา่นอยา่งเป็นธรรม    

 

 หมายเหตุ * ผู้มสี่วนร่วมก ากับและจัดเก็บ/รายงาน 
 

EB : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์    I : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน             

                                                 E : แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

ณ วันท่ี 8 พ.ย. 60 
 


