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แบบส ำรวจหลักฐำนประกอบตัวชีว้ัดที่ 9 กำรเปดิเผยข้อมูล  
และตัวชีว้ัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

(Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดที่ 9 : กำรเปิดเผยข้อมูล  

ข้อมูลพื้นฐำน ระดับมหำวิทยำลัย 

O1 โครงสร้ำงหน่วยงำน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน       
ของหน่วยงาน 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. โครงสร้างองค์กรระดับมหาวิทยาลัย เข้าหน้าเพจมหาวิทยาลัย... 

2. โครงสร้างองค์กรส านักคอมพิวเตอร์ เข้าหน้าเพจส านักคอมพิวเตอร์. 

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/structure_tsu.php 

Website: http://cc.tsu.ac.th/Detail.php?ID=419 
 

ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O2 ข้อมูลผู้บริหำร  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และต าแหน่ง      
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ข้อมูลผู้บริหาร เข้าเพจมหาวิทยาลัยทักษิณ>เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย>คณะผู้บริหาร 

2. ข้อมูลผู้บริหาร เข้าเพจส านักคอมพิวเตอร์>เกี่ยวกับเรา>ผู้บริหารและบริหารและ

บุคลากร>ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 
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ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/administrator.php 

Website: http://cc.tsu.ac.th/Menu.php?ID=379#! 

 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O3 อ ำนำจหน้ำที่ (พันธกิจของมหาวิทยาลัย)  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่อ านาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O4 แผนกำรขับเคลื่อนหน่วยงำน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน   อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

  

เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O5 ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน 

√  มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เข้าเพจมหาวิทยาลัยทักษิณ>เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย>แผนที่ 

2. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เข้าเพจมหาวิทยาลัยทักษิณ>คณะหน่วยงาน>ส่วนงานอื่น>

ส านักคอมพิวเตอร์>ติดต่อเรา 

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/map.php  

Website: http://cc.tsu.ac.th/Detail.php?ID=389 
 

ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน   เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

√ มีกำรด ำเนินกำร 
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ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส านักงานมหาวิทยาลัย>/ฝ่าย

นิติการ 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส านักงานมหาวิทยาลัย>/ฝ่าย

บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส านักงานสภามหาวิทยาลัย>/

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

โปรดระบุ Link 

Website: http://legal.tsu.ac.th/ 

Website: http://capr.tsu.ac.th/ 

Website: http://council.tsu.ac.th/main.php 
 

ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน         
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส่วนงานอื่น>ส านัก

คอมพิวเตอร์ 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส่วนงานอื่น>ส านัก

คอมพิวเตอร์>ติดต่อเรา 

โปรดระบุ Link 

Website:  http://cc.tsu.ac.th/index.php 

Website: https://www.facebook.com/TSUCC 
 

ไม่มีการด าเนินการ 
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เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ  หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. Q&A เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส่วนงานอื่น>ส านักคอมพิวเตอร์>ติดต่อเรา 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: https://www.facebook.com/TSUCC 

Website:           
 
 

 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O9 Social Network  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และสาธารณชน 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. Social Network เข้าเพจมหาวิทยาลัย>หน้าแรก 

2. Social Network เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส่วนงานอื่น>ส านัก

คอมพิวเตอร์>ติดต่อเรา 



6 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

โปรดระบุ Link 

Website: https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/ 

Website: https://www.facebook.com/TSUCC 
 

ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
แผนด ำเนินงำน 

O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่หน่วยงานจะต าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:           

Website:           
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผล            
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 
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 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 

 √ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

  

เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

โปรดระบุ Link 

Website:           

Website:           
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

กำรปฏิบัติงำน 

O13 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น
จ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

กำรให้บริกำร (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ) 

O14 มำตรฐำนกำรให้บริกำร  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตาม

ภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็น

จ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. มาตรฐานการให้บริการ เข้าเพจมหาวิทยาลัย>คณะหน่วยงาน>ส่วนงานอื่น>ส านัก

คอมพิวเตอร์> 

2. มาตรฐานการให้บริการ เข้าเพจมหาวิทยาลัย>ระบบสารสนเทศ>ลงทะเบียนเปลี่ยน

รหัสผ่าน 
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 มาตรฐานการให้บริการ เข้าเพจมหาวิทยาลัย>ระบบสารสนเทศ>ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ>ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 

โปรดระบุ Link  

Website: https://apps.tsu.ac.th/itsm/ 

Website: https://ipass.tsu.ac.th/ipass/office/one.jsp 

Website: http://conference.tsu.ac.th/web/howto.php 
 

 ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับบริการตามภารกิจ    

ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.             

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการ

ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 
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มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O17 E–Service 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

√ มีกำรด ำเนินกำร 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. E–Service เข้าเพจมหาวิทยาลัย>หน้าแรก 

2. E–Service เข้าเพจมหาวิทยาลัย>ระบบสารสนเทศ>ระบบจอง/ยืม>ยานพาหนะ 

3. E–Service เข้าเพจมหาวิทยาลัย>ระบบสารสนเทศ>ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ>

ระบบประชุมทางออนไลน์ 

4. E–Service เข้าเพจมหาวิทยาลัย>ระบบสารสนเทศ>ระบบจอง/ยืม>จองห้องประชุม>

สงขลา 

โปรดระบุ Link 

Website: https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/ 

Website: https://apps.tsu.ac.th/vehicle/ 

Website: http://conference.tsu.ac.th/web/index.html 

Website: https://apps.tsu.ac.th/reserve_mtsk/ 
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ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.3 กำรบริหำรงบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณ

ที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผล

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  

O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ แผนกำรจัดหำพัสดุ 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ           

การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร  

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศ

ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เช่น 

ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 



14 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 
 

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ กำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการ

จัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีจะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
รายละเอียดข้อมูลที่ เผยแพร่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทาง              

ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ      

ของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

โปรดระบุ Link 

Website:   

Website:  
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนก าลังคนการ

เตรียมอัตราก าลังทดแทนเพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
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สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           
 
 

ไม่มีการด าเนินการ 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดท าขึ้นในด้านต่างๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา

บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ ก าลังใจ 

 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
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√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

  

เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีสรุป         

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 12 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร  

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับริการ ผู้มาติดต่อ หรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์         

ของหน่วยงาน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
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เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปจ านวนและประเภท

เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 
 
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือ     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน      

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
  

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 
 
 
 

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการด าเนินการ หรือกิจกรรม      
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือ ค ามั่น        
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
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√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 

O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  
 รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            

  
 

O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 
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1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            

  
 

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการ หรือ กิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะด าเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่
ประเมิน 

 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  
 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O40 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต รอบ 6 เดือน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน จะต้องมี
สรุปผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
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√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  
รายละเอียดข้อมูลที ่เผยแพร่รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:           

Website:           
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 

O42 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O43 มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 
  

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O44 มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ

หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
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  มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O45 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรทุจริต  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
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O46 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น      

การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

 

มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:  
 
 

√ ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            

  

 
 

O47 มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:           

Website:           
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√ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O48 มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ  
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

 มีการด าเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
  

โปรดระบุ Link 

Website:           

Website:           
 

 

 

√ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

 
  
 
 


