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ผู้รับผิดชอบดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่
1 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 โปร่งใสเปน็ไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 โปร่งใสเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

2 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ  ไปกบัผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวอย่างเทา่เทียมกันมากน้อย
เพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

3 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อยา่งไร  

 มุ่งผลส าเร็จของงาน  
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธรุะส่วนตัว  
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

4 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา  

การรับความบนัเทิง เป็นต้น  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการ
รับโดยธรรมจรรยา หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การ

รับความบนัเทิง เป็นต้น  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

6 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เชน่ การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความ

สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของ

ท่าน มากน้อยเพียงใด  
 

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 
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ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก 
8 หน่วยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเดน็ดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด  
 คุ้มค่า  
 ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

9 หน่วยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชนส์่วนตวั กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

10 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิกจ่ายเงินที่เปน็เท็จ เช่น ค่า
ท างานล่วงเวลา คา่วัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

11 หน่วยงานของทา่น มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 โปรง่ใส ตรวจสอบได้  
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

12 หน่วยงานของทา่น เปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 สอบถาม  
 ทักท้วง  
 ร้องเรียน  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน อย่างเปน็ธรรม มาก

น้อยเพียงใด  
หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

14 ท่านได้รบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของ
ผลงาน มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน ท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน ท าในสิ่งทีไ่ม่ถกูต้อง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด  

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  
 มีการซื้อขายต าแหน่ง  
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
19 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเอาทรัพย์สนิของราชการไปเปน็

ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 
(กองกลางรับผิดชอบในการจัดท ามาตรการการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ) 

20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใชป้ฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 
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ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก 
21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สนิของราชการไปใช้ 
โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น มากนอ้ยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของทา่น เก่ียวกับการใช้ทรพัย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

24 หน่วยงานของทา่น มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน

การทุจริต มากน้อยเพียงใด  
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับ คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง 
(ส านักงานตรวจสอบภายใน) 

26 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ  
 จัดท าแผนงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 
(ส านักงานตรวจสอบภายในรับผดิชอบในการจัดท า
มาตรการและแผนงานดา้นการป้องกันการทุจริต) 

27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รบัการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

28 หน่วยงานของทา่น มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

 เฝ้าระวังการทุจริต  
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

29 หน่วยงานของทา่น มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของ
ท่าน ทา่นมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

 สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก  
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนนิการอย่างตรงไปตรงมา  
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

 โปร่งใสเปน็ไปตามขั้นตอนที่ก าหนด  
 โปร่งใสเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน  
กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ อย่างเทา่เทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 
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ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน ผู้รับผิดชอบหลัก 
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่า่นติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมาไม่ปดิบังหรือบิดเบือนข้อมลู มาก
น้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  

 เงิน  
 ทรัพย์สิน  
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การ

ให้ความบันเทิง เปน็ต้น  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด  

 เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน  
 มีช่องทางหลากหลาย  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากนอ้ยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าตชิมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานไดอ้ย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E10 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E12 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E13 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E14 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดตอ่ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 

E15 หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนนิงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากนอ้ยเพียงใด  

หัวหน้าหน่วยงาน ระดบั คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง 
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วยวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ส านัก กอง 

ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นตน้   
กองบริหารงานบุคคล 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรอง
ผู้บริหารสูงสดุ  

กองบริหารงานบุคคล 

O3 อ านาจหนา้ที ่ ข้อมูลที่เก่ียวกับอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด  

กองบริหารงานบุคคล 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหนว่ยงานซึ่ง
ระยะของแผนมากกวา่ 1 ปี พรอ้มรายละเอียด ทั้งนี้จะต้อง
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2562  

กองนโยบายและแผน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 5) แผนที่ตัง้หน่วยงาน 

กองสื่อสารองค์กร 

O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เชน่ พระราชบัญญตัิ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  

กองบริหารงานบุคคล 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กองสื่อสารองค์กร 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถสอบถาม

ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเปน็ช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองสื่อสารองค์กร 

O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram, หรือ Line เป็นต้น โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

กองสื่อสารองค์กร 

 
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
แผนด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนนิงานประจ าป ี ข้อมูลแผนด าเนนิงานประจ าปี ของหน่วยงานพร้อม

รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเปน็ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  
กองนโยบายและแผน 

O11 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามแผนด าเนนิงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  

กองนโยบายและแผน 

O12 รายงานผลการด าเนนิงาน
ประจ าป ี

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนด าเนนิงานประจ าปี 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

กองนโยบายและแผน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน** 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการการปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

กองบริหารงานบุคคล 
+ กองพัฒนานักศึกษา 

การให้บริการ* 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ** 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด พร้อม
รายละเอียด 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ** ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562  

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ** 

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพงึพอใจการให้บริการตาม
อ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

O17 E-Service** ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายเหตุ :  
*  การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรอืภารกิจตามกฎหมายของหนว่ยงาน 
** ส าหรับหนว่ยงานที่มกีารปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏบิัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญ

ต่อภารกจิของหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
O18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าป ี
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีพร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและแผน 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและแผน 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะตอ้งมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

กองนโยบายและแผน 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพสัด ุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนนิการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเปน็ข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 

กองคลัง 

O22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น ทัง้นี้ จะต้องเป็นขอ้มูลของปี พ.ศ. 2562 

กองคลัง 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน 
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

กองคลัง 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าป ี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

กองคลัง 

 

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

กองบริหารงานบุคคล 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการด าเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหนา้ในสายอาชีพ) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 

กองบริหารงานบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปน็ไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

กองบริหารงานบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและจัดท าเปน็รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

กองบริหารงานบุคคล 

 
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

กองบริหารงานบุคคล 

O30 ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริต 

ส่วนทีผู่้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองบริหารงานบุคคล 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าป ี

สรุปจ านวนและประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2561 
 
 

กองบริหารงานบุคคล 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนทีผู่้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถ

ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเปน็
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองสื่อสารองค์กร 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเปน็ต้น ทัง้นี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตวัชี้วดัยอ่ย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี ้
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร  
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจบุัน

ว่าจะปฏิบัติหนา้ที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสตัย์สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานอธิการบดี 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสดุคนปจัจุบนั ในการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพฒันาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานอธิการบดี 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าป ี
การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเปน็ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีย่ง
ของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทัง้นี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ.2562 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมทีัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์จุริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล 
ของปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานอธิการบดี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต    
O39 แผนปฏบิัติการป้องกันการ

ทุจริตประจ าป ี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีพร้อม
รายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเปน็ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
O40 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการ ตามแผนป้องกันการ 
ทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน ทัง้นี้ จะต้องเปน็ข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

O41 รายงานผลการด าเนนิการ
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะ 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ 

กองสื่อสารองค์กร 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

กองคลัง 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

กองบริหารงานบุคคล 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสนิบน 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ  
และส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

กองนโยบายและแผน 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ  
และส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ในการใช้ดุลพนิิจในการปฏบิัติหนา้ที่ 

กองบริหารงานบุคคล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


