










บัญชีมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ ๐๐๙ /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)        

ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (EIT)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ข้อมูลชื่อ/ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ /เบอร์ โทรศัพท์ 
บริษัท ห้างรา้น ผู้รับเหมา รา้นค้า  นักศึกษา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.รองอธิการดีฝ่ายบริหาร   
๒.คณบดีคณะครุศาสตร ์ 
๓.คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
๔.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๕.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
๖.คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีฯ  
๗.ผู้อ านวยส านกังานอธกิารบด ี  
 
 
 
  

๑.คณะครุศาสตร ์
๒.คณะวิทยาการ  
๓.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
๔.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
๕.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีฯ 
๖.กลุ่มงานพัสด ุ
๗.กลุ่มงานทรพัย์สินและ
รายได ้
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๒. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and transparency: OIT)  
 

ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง 
 
 
 
 

* แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 
* แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอยา่งเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็น
ต้น 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 
 
 

1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร * แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
* แสดงข้อมูล อยา่งน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการตดิต่อผู้บริหารแต่ละ
คน 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

๑.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.ทุกหน่วยงาน 

O3 อ านาจหน้าที ่ *แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.ทุกหน่วยงาน 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรอื
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

* แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มรีะยะ   
มากกวา่ 1 ป ี
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตรห์รือ
แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วดั เป็นต้น  
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และโครงการฯ 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 

O5 ข้อมูลการตดิต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย  
*ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
*หมายเลขโทรศัพท ์  
*หมายเลขโทรสาร  

1รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและ กิจการพิเศษ 
2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ส านักวิทยบริการฯ 
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ข้อความ  องค์ประกอบด้านข้อมูล  ผู้ก ากับดูแล  
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ  

 
*ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
*แผนที่ตั้งหน่วยงาน  
*E-mail ของหน่วยงาน 

 
 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง *แสดงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
๓.ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกฎหมายและงานตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มงานเจ้าหน้าที ่
(งานนิติกร) 

การประชาสัมพันธ์  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  *แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก ากับการ 

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
*เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๕  

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ  
2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

งานประชาสัมพันธ ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A  *แสดงต าแหน่งบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่

บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ 
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้  
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)  
ยกตัวอยา่งเช่น Wed board, กล่องข้อความถามตอบ
,Messenger Live Chat, Chatbot 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและการประกันคุณภาพ 
2.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

O9 Social Network *แสดงต าแหน่งบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอยา่งเช่น Facebook , Twitter, Instagram 
เป็นต้น 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและการประกันคุณภาพ 
2.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
การด าเนินงาน 
O10 แผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี

*แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มรีะยะ 
1 ป ี
* มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แ ผ น ฯ  อ ย่ า ง น้ อ ย
ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และโครงการฯ 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

*แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ีในข้อO10 
*มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
*สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรก ของปีพ.ศ. 2565 
*เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และโครงการฯ 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

*แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
*มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลก า ร ใ ช้ จ่ า ย งบปร ะ ม าณ  ปัญห า  อุ ป ส ร ร ค 
ข้อเสนอแนะ  
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และโครงการฯ 
2.ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

*แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
*มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยา่งนอ้ย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด และก าหนดวธิีการ
ขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร  
*จะต้องมรีายอย่างน้อย 1 คู่มือ 

๑.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
๒.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
 

1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.กลุ่มงานเจ้าหน้าที ่(งาน 
กจ) 
3.ทุกหน่วยงาน 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ให้บริการ 

*แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติที่ ผู้ รับบริการหรือ ผู้ มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน  
*มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  อย่างน้อย
ประกอบ เป็นบริการหรือภารกิจใด และก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  
*หน่วยงานต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและการ ประกันคณุภาพ  
2.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  

O15 ข้อมูลเชิงสถิตการ
ให้บริการ  

*แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
*สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาสหรือ 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565 
 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
๒.รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและการประกันคุณภาพ 
๓.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
4.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บรกิาร 

*แสดงผลส ารวจความพึ่งพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
*ใช้รายงานผลของปีที่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการ
พิเศษ 
๒.รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและการประกัน
คุณภาพ 
๓.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
4.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

การให้บริการ 
O17 E-Service *แสดงช่องทางการให้บรกิารข้อมูลหรือธรุกรรมภาครัฐ

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางยัง
หน่วยงาน  
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างตน้ได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

๑.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการ
พิเศษ  
2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๓.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน 
 

1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  
 

แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
O18 แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี   

*แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะ   1 ป ี 
*มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ ยกตวัอย่างเช่น   
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
ตาม  ประเภทรายการใชจ้่าย เป็นต้น   
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๕  

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และโครงการฯ 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 

กองนโยบายและแผน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
O19 รายงานการก ากับ 
ติดตามการใชจ้่าย
งบประมาณ  ประจ าปีรอบ ๖ 
เดือน   

*แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการ         
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อที่O18 
*มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอยา่งน้อย
ประกอบด้วยการใช้จา่ยงบประมาณ  
*สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่เป็นข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และ โครงการฯ 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 
 
 

กองนโยบายและแผน 

O20 รายงานผลการใชจ้่าย
งบประมาณประจ าปี 

*แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
*มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยวจิัย นโยบาย และโครงการฯ 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือแผนการจดัการพัสดุ  

*แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ต า ม ที่ ห น่ ว ย ง า น จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
*เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.๒๕๖๕  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

๑.กลุ่มงานพัสด ุ
๒.ทุกหน่วยงาน 

O22 ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจา้งหรือ
การจดัหาพสัดุ 

*แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศ
เชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
*เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

๑.กลุ่มงานพัสด ุ
๒.ทุกหน่วยงาน 



8 
 

ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจดัหาพัสดุรายเดือน 

*แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
*มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็น
ต้น 
*จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน
นั้น) 
*เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ.
๒๕๖๕  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

๑.กลุ่มงานพัสด ุ
๒.ทุกหน่วยงาน 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
*มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

๑.กลุ่มงานพัสด ุ
๒.ทุกหน่วยงาน 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

*เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานปี พ.ศ. 
๒๕๖๕  
*แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนามหน่วยงาน  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน กจ.) 
  
 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรพัยากร
บุคคล 

*แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลใน 
ข้อ O๒๕ 
 *เป็นการด าเนินการปี พ.ศ.2565  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน กจ.) 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบและด าเนิน
โครงการ 

O27 หลักเกณฑ์การบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕  
อย่างน้อยประกอบด้วย 
*การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
*การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
*การพัฒนาบุคลากร 
*การประเมินผลการปฏิบัติงานงานบุคลากร  
*การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน กจ.) 

O28 รายงานผลการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

*แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล 
*มีข้อมูลรายละเอียดของการด า เนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 
 
 
 

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน กจ.) 

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวทางการปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ 

*แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
*มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ งาน อย่ างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 
๓.ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกฎหมายและงานตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน นิติกร) 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

*แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี 
๓.ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกฎหมายและงานตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน นิติกร) 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 

 

ช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้  
จากเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน 

  

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

*แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
*มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนท้ังหมด เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างการด าเนินการ เป็นต้น (กรณีเรื่องร้องเรียนไม่มี ให้
เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
*เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. 
๒๕๖๕  

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
2.ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
๓.ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกฎหมายและงานตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่  
(งาน นิติกร) 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคดิเห็น 

*แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการด า เนินงานตามอ านาจหน้า ท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน 

รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
ความมีส่วนร่วม 

*แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ขิงหน่วยงาน 
*เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 1.ส านักวิทยบรกิารฯ 
2.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร    
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift 
Policy) 

*แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ 
(NO Gift Policy) 
*ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน 
เป็นการด าเนินงานในปีงบงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

O35 การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร *แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน 
*เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุ ง  พัฒนา  และส่ ง เสริม
หน่วยงานด้ านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
*เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ  
๒.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี

*แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
*มีข้อมูลรายเอียดของผลการประเมิน 
ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความสี่ยง มาตรการและ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
๒.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
๓.ส านักงานอธกิารบด ี
๔.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

๑. กลุ่มงานประกันคุณภาพ
ส านักงานอธิการบด ี
๒. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
๓.ทุกหน่วยงาน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 

 
การด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น 
*เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

O37 การด าเนินการเพือ่การจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

*แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่ก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
 * เป็ นกิ จกร รมหรื อการด า เนิ นการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ  O36 
*เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
๒.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
๓.ส านักงานอธกิารบด ี
๔.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

๑. กลุ่มงานประกันคุณภาพ
ส านักงานอธิการบด ี
๒. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
๓.ทุกหน่วยงาน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

*แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต า ม ม า ต ร ฐ า นท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ 
*เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

*แสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อป้ อ งกั นการทุ จริ ตหรื อพัฒนาด้ าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
*มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
การด าเนินการ เป็นต้น 
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

O40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทจุริตประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

*แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
ตามข้อ O39  
*มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อย ประกอบด้วย ความกา้วหน้า
การด าเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม  
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน  
*สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปี พ.ศ.2565   

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทจุรติประจ าป ี

*แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
มี ข้ อ มู ล ร า ยล ะ เ อี ย ด ส รุ ป ผ ลก า ร
ด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม   

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 

 
ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

*ใช้รายงานผลของปีที่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี    
พ.ศ. ๒๕๖๔  
*มีข้อมูลรายละเอียดการวิ เคราะห์ 
อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ที่มีการสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
*มีการก าหนดแนวทางน าผลวิเคราะห์
ไปสู่ ก ารปฏิบัติ หรือมาตรการ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนด
ผู้ รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ ยวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ข้อความ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบและด าเนิน

โครงการ 
O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

*แสดงความก้าวหน้าหรือผลด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
*มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
*เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.รองอธิการบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ 
2.รักษาการหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


