รายงานข้อมูลการจัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิงานในส่วนของการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)
-----------------------------------------------------------1. ให้ส่วนงานดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์ ตามช่องทางดังนี้

เว็บไซต์
สำนักงำน ป.ป.ช.

https://www.nacc.go.th > แบนเนอร์ ITA ด้านซ้ายมือ > เมนูดาวน์โหลด

URL

https://shorturl.at/aISUZ

QR Code

2. ให้ส่วนงานดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน เฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
3. ให้ส่วนงานรายงานผลการดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบการประเมินดังกล่าวภายในวันที่
10 มิถุนายน 2562 โดยให้ดาเนินการดังนี้
3.1 ดาวน์โหลดแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) ตามช่องทางดังนี้

URL
QR Code

https://shorturl.at/apETX

-23.2 กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้สมบูรณ์และตั้งชื่อไฟล์
เป็ น ชื่ อ ส่ ว นงาน เช่ น “คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล” โดยจั ด ท าเป็ น 2 ไฟล์ คื อ
1.ไฟล์ PDF (ต้องมีการลงนามเห็น ชอบจากหัวหน้า ส่วนงาน) 2. ไฟล์ WORD และอัปโหลด
เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามช่องทางดังนี้

URL

https://shorturl.at/cimp7

QR Code

*หากส่ ว นงานอั ป โหลดไฟล์ แ บบรายงานเข้ า ไปที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ไม่ ต้ อ งส่ ง
เอกสารรายงานให้มหาวิทยาลัยอีก

-----------------------------------------หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มให้ติดต่อ กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี
(คุณจักรกฤษณ์ พางาม) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6263
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ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชือ่ ส่วนงาน
ขอรายงานข้อมูลดังนี้
ข้อ

ข้อมูล

ข้อมูลพืน้ ฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผูบ้ ริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสมั พันธ์ขอ้ มูล
O8 Q&A
O9 Social Network
ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

.
การเผยแพร่
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ
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ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ข้อ

ข้อมูล

แผนการดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
การปฏิบตั งิ าน
O13 คู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
การให้บริการ
O14 คู่มอื หรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
O17 E–Service
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

การเผยแพร่
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ
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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ข้อ

ข้อมูล

ประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตาม
การใช้จา่ ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุประจาปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

การเผยแพร่
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ
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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ข้อ

ข้อมูล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลัก เกณฑ์ก ารบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียน
การทุจริตประจาปี
ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

การเผยแพร่
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ
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ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ข้อ

ข้อมูล

การเผยแพร่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟงั ความคิดเห็น
 มี  ไม่ม ี
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มี  ไม่ม ี
เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
O34 เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
 มี  ไม่ม ี
O35 การมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหาร
 มี  ไม่ม ี
การประเมินความเสีย่ งเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมิน ความเสี่ย งการทุ จ ริต  มี  ไม่ม ี
ประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการ
 มี  ไม่ม ี
ความเสีย่ งการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มี  ไม่ม ี
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต

ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ
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ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ข้อ

ข้อมูล

O39 แผนปฏิ บ ัติ ก ารป้ องกั น การทุ จ ริ ต
ประจาปี

การเผยแพร่
 มี  ไม่ม ี

O40 รายงานการกากับติดตามการ
 มี  ไม่ม ี
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการด าเนิ น การป้ องกั น  มี  ไม่ม ี
การทุจริตประจาปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูล
 มี  ไม่ม ี
ต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
 มี  ไม่ม ี
มีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 มี  ไม่ม ี
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ
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ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ข้อ

ข้อมูล

การเผยแพร่

O45 มาตรการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

URL เว็บไซต์

หมายเหตุ

 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี
 มี  ไม่ม ี

 มี  ไม่ม ี

ขอยืนยันข้อมูลตามนี้
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
วันที่

ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

หัวหน้าส่วนงาน
.
.
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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
---------------------------------------------------

ลาดับที่
1.
2.

ชื่อ-สกุล

ผูป้ ระสานงาน
ตาแหน่ง

อีเมล

กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้สมบูรณ์และตัง้ ชื่อไฟล์เป็นชื่อส่วนงาน เช่น “คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล”
โดยจัดทาเป็น 2 ไฟล์ คือ 1.ไฟล์ PDF (ต้องมีการลงนามเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน) 2.ไฟล์ WORD และอัปโหลดเข้าไปทีห่ น้าเว็บไซต์
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามช่องทางดังนี้
1. URL : https://shorturl.at/cimp7
2. QR Code

*หากส่วนงานอัปโหลดไฟล์แบบรายงานเข้าไปทีห่ น้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วไม่ตอ้ งส่งเอกสารรายงานให้มหาวิทยาลัยอีก
ปรับปรุงจากคูม่ อื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

โทรศัพท์

