
 

แผนพัฒนางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
o1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของ

หน่วยงาน เช่น เช่น ส านัก กอง
ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่ม ก.พ.ร. 

(นางสาวเปรมหทัย 
อมาตยกุล) 

/  
เมื่อโครงสร้าง

ใหม่ผ่าน
กฎกระทรวงให้
น ามาลงเว็บ 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง 
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหาร
สูงสุด 

กองกลาง 
กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 
(นายภาณุวิชญ์ 

ชนะรบ) 

/  

o3 อ านาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ
ภ า ร กิ จ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนิติการ 
(นางสาว

มานัสนันท์  
พ่องประสาท) 

/  

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของ
แผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวฐิติมาภรณ ์
ปัญญา) 

/  

o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่าง
น้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 
2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลข
โทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E–Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 
 
 

กองกลาง 
กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 
(นายภาณุวิชญ์ 

ชนะรบ) 

/  



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนิติการ 
(นางสาว

มานัสนันท์  
พ่องประสาท) 

/  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กองกลาง 
กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 
(นายภาณุวิชญ์ 

ชนะรบ) 

/  
 
 
 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรื อ
สื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

กองนโยบายและ
แผน 

กลุ่มสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(นายอัมรินทร์ 

บุเวศวงค)์ 

/ 

 

o9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram 
หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็น
ช่อ งทางผ่ านทาง เว็บ ไซต์ ของ
หน่วยงาน 

กองกลาง 
กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 
(นายภาณุวิชญ์ 

ชนะรบ) 

/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

แผนด าเนินงาน 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของ

หน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวสุกาญจนา 
ศรีเขียวพงษ์) 

/ น าเข้าสภา 
มกช. ในรอบ 
เดือน ธ.ค.62 

o11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการ
ก ากับติดตามการด า เนินงานให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวสุกาญจนา 
ศรีเขียวพงษ์) 

X น าเข้าสภา 
มกช. ในรอบ 

เดือน 30 เม.ย.
63 

o12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 
 
 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตาม
แผนด า เนินงานประจ าปี  ทั้ งนี้  
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี  
พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวตรีประดับ 
เทียมศิลปชัย) 

/ 27 มี.ค.63 

การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อม
รายละเอียด 
- คู่มือของแต่ละหน่วยงาน 
- KM การจัดการความรู้ 
- Flow Chart การโอนย้าย 
- แบบฟอร์มต่างๆ 
- นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
เป็นต้น 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนดพร้อมรายละเอียด 
- คู่มือของแต่ละหน่วยงาน 
- KM การจัดการความรู้ 
- Flow Chart การโอนย้าย 
- แบบฟอร์มต่างๆ 
- นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
เป็นต้น 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

/  

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่ ก ฎหมายก า หนด  ทั้ ง นี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2563 
- การใช้บริการสถานที ่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา 
- สนามกีฬา 

กองกิจการ
นักเรียน 

นักศึกษา และ
กิจการพิเศษ 

(นางสาววิภาวรรณ  
นาคพงษ์) 

X ภายในวันที่ 20 
ของทุกเดือน 

o16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนดทั้งนี้  อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมูลของ ปี พ.ศ. 
2562 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับ
ปริญญาบัตร 
- ส ารวจความพึงพอใจของการใช้
สถานที่ 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

/ ข้อมูลปี 62 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
 
 

ข้อมูล ปี 63 
ด าเนินการ

ภายใน เม.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

o17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- เว็บบอร์ด 
- Facebook 
- Line 

กองนโยบายและ
แผน 

กลุ่มสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(นายอัมรินทร์ 

บุเวศวงค)์ 

/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวสายใจ 
แก้วมูลตรี) 

/ 28 ก.พ.63 

o19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตาม
แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะม า ณ
ประจ าปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวธัญญา
ลักษณ์  

สุวรรณกุล) 

/ 30 เม.ย.63 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและ
แผน 

(นางสาวธัญญา
ลักษณ์  

สุวรรณกุล) 

/ มีข้อมูลสรุปการ
ใช้จ่าย งปม.ปี 

พ.ศ. 2562 แล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กองกลาง 
กลุ่มพัสดุ 

(นางสาวญาณี  
ศิริคุณ) 

/ 28 ก.พ.63 

o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2563 

กองกลาง 
กลุ่มพัสดุ 

(นางสาวญาณี  
ศิริคุณ) 

/ ทุกครั้งที่มีการ
ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ  

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตาม
แบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของ ปี พ.ศ. 2563 

กองกลาง 
กลุ่มพัสดุ 

(นางสาวญาณี  
ศิริคุณ) 

/ ภายในวันที่ 20 
ของทุกเดือน  



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

สรุปการจัดซื้ อจัดจ้ างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

กองกลาง 
กลุ่มพัสดุ 

(นางสาวญาณี  
ศิริคุณ) 

X สามารถน าแบบ 
สขร.1 มาใส่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 ก ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน
เกี่ ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้อง
กับการขั บ เคลื่ อนภารกิ จของ
หน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

(1.นางสาวฐปนพรรษ 
ฤกษ์เปลี่ยน 

2.นางสาวนงนภัส 
พัชรภาคย์ 

3.นางสาวมณีรัตน์ 
นราธิปานันท์) 

X 27 ธ.ค.62 

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการด า เนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน 
ก า ร ส ร ร ห า ค น ดี ค น เ ก่ ง เ พ่ื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร  
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุ คล าก รก ารประ เ มิ น ผลกา ร
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

(1.นางสาวฐปนพรรษ 
ฤกษ์เปลี่ยน 

2.นางสาวนงนภัส 
พัชรภาคย์ 

3.นางสาวมณีรัตน์ 
นราธิปานันท์) 
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

4.นายไพศาล 
สังข์ฉ่ า 

 

X 30 เม.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

o27 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

(1.นางสาวฐปนพรรษ 
ฤกษ์เปลี่ยน 

2.นางสาวนงนภัส 
พัชรภาคย์ 

3.นางสาวมณีรัตน์ 
นราธิปานันท์) 

 

/ 29 พ.ค.63 

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

หน่วยงานมีการประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และจัดท า เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(1.นายไพศาล 

สังข์ฉ่ า 
2.นางสาวนิดสา 

จันทร์งาม) 

X 29 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 
การทุจริต 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนิติการ 
(นางสาว

มานัสนันท์  
พ่องประสาท) 

/  

o30 ช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนิติการ 
(นางสาว

มานัสนันท์  
พ่องประสาท) 

/  

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

สรุปจ านวนและประเภทเรื่ อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ทั้ งนี้  อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2562 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนิติการ 

(นางสาวมานสันันท์  
พ่องประสาท) 

X 31 ม.ค.63 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
จะต้ อ ง เ ป็ น ช่ อ งท า งผ่ า นทา ง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กองนโยบายและ
แผน 

กลุ่มสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(นายอัมรินทร์ 

บุเวศวงค)์ 

/  
 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่ วมด า เนินการ  ร่ วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและ
แผน 

กลุ่มสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(นายอัมรินทร์ 

บุเวศวงค)์ 

/  
 

 

 



 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
o34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่น
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ฝ่ายบริหาร 
(ผศ.ดร.อภิวันท์ 

โอนสูงเนิน) 
 

 

/ ไปร่วมแสดง
เจตนารมณ์กับ
ทางกระทรวงฯ 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส  ทั้งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

ฝ่ายบริหาร 
(ผศ.ดร.อภิวันท์ 

โอนสูงเนิน) 

X ด าเนินการแล้ว
ประชุม

แผนพัฒนา
โครงการ
ประเมิน

คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 วัน
พุธที่ 30 ต.ค.

2562 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่
อ า จก่ อ ให้ เ กิ ดก า รทุ จ ริ ตห รื อ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ขั ด กั น ร ะหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้อง
เป็นข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2563 
 
 

กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย 

อมาตยกุล) 

X 27 ธ.ค.62 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม ข อ ง
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ.2563 

กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย 

อมาตยกุล) 
 
 
 

 
 

X 27 ธ.ค.62 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ข อ งหน่ ว ย ง านมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้  จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

X 27 ธ.ค.62 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 

กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย 

อมาตยกุล) 

X 27 ธ.ค.62 

o40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการดาเนิน
การ ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2563 

กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย 

อมาตยกุล) 

X 30 เม.ย.63 

o41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนป้องกันการทุจริตประจ าปี  
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562 

กพร. 
(นางสาวเปรมหทัย 

อมาตยกุล) 

X 27 ธ.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะ 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

กองกลาง 
กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 
(นายภาณุวิชญ์ 

ชนะรบ) 

/ 27 ธ.ค.62 

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

X 27 ธ.ค.62 

o44 มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

กองกลาง 
กลุ่มพัสดุ 

(นางสาวญาณี  
ศิริคุณ) 

X 27 ธ.ค.62 

o45 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนิติการ 
(นางสาว

มานัสนันท์  
พ่องประสาท) 

/  

o46 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการรับสินบน 
 
 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

X 27 ธ.ค.62 

o47 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน ์
ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

X 27 ธ.ค.62 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
ที่ผ่านมา 

ช่วงวัน/ 
การด าเนินงาน 

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ ง านขอ ง
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

กองตรวจสอบ
ภายใน 

(1.นายศรัณย์กร 
สุวรรณประทีป 

2.นางสาวรัตนาภรณ ์
กุงไธสง) 

X 27 ธ.ค.62 

 

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
/  = ผ่าน 
X = ไม่ผ่าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ผู้อ านวยการกองของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ให้งานแล้วเสร็จตามก าหนดการในช่องหมายเหตุ 

ช่วงวัน/การด าเนินงาน 
    = จัดท าข้อมูลและลงเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 


