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ค าน า 

 ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนมหาวิทลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class  University) ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล เช่น การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผน ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ
ต่อ ส่วนรวม และยึดหลักความคุ้ มค่ า  เพื่ อการบริ หารจัดการองค์กรอย่างยั่ ง ยืน  
กอปรกับมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของ ส่วนงานภาครั ฐ  ( Integrity & Transparency Assessment :  ITA)  ของส านักงาน
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 

 ดังนั้น เพื่อให้ส่วนงานและส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัย 
จึงก าหนดให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยน าหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019) 

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนงานและส่วนงานทั้งหมด 
ของมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว  
อันจ ะ ส่ง เสริม ให้ มหาวิทยา ลัยมี ร ะบบการบริหารจัดการที่ มี ประ สิทธิภาพเป็น ไป 
ตามหลักธรรมภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ที่เอื้อต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (World Class  University) 

 

         ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
                  (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) 
 
 
 
 
 



หน้า 2 / 12 
 

ปรบัปรุงจากคู่มอื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 
 

 ขอ้ตกลงการปฏบิตังิานการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
ของสว่นงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)  

------------------------------------ 
 

 มหาวทิยาลยัมหดิล ไดก้ าหนดแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยน าหลกัเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส่วนงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนของการเปิดเผย
ขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึง่เป็นการประเมนิเพื่อ
วดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมาจดัท าเป็นขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของส่วนงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมกีรอบการประเมนิในส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ ดงันี้  

 การเปิดเผยขอ้มลู 
 การป้องกนัการทุจรติ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

 ส่วนงานจะต้องด าเนินการให้มขี้อมูลเพื่อน ามาเผยแพร่ตามกรอบการประเมนิทัง้ 2 ตวัชี้วดั   
และใหร้ายงานขอ้มลูการด าเนินการตามกรอบการประเมนิในส่วนของการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ Open 
Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ตามแบบที่มหาวิทยาลยัก าหนดโดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กองกฎหมาย หรอืเว็บไซต์กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  
โดยให้ส่งเป็นไฟล์ Word จ านวน 1 ไฟล์ และเป็นไฟล์ PDF ที่หวัหน้าส่วนงานให้ความเห็นชอบและ 
ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้จ านวน 1 ไฟลโ์ดยบนัทกึในแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น
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การเปิดเผยขอ้มลู 
 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปจัจุบนับนเว็บไซต์ของส่วนงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  
ของส่วนงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 5 ประเดน็ คอื  

 (1) ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐาน ขา่วประชาสมัพนัธ ์และการปฏสิมัพนัธข์อ้มลู  
 (2) การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร  
 (3) การบรหิารเงนิงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี และการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ  
 (4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากร
บุคคล และหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  
 (5) การส่งเสรมิความโปร่งใสในส่วนงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ และการเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนรว่ม 

 ซึง่การเผยแพร่ขอ้มลูในประเดน็ ขา้งตน้แสดงถงึความโปรง่ใสในการบรหิารงานและการด าเนินงานของส่วนงานแหล่งขอ้มลู เวบ็ไซต์ส่วนงาน
ประเดน็ส ารวจ ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดัยอ่ย (33 ขอ้มลู) ดงัต่อไปนี้ 
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่ 1 ขอ้มูลพืน้ฐาน 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

O1 โครงสรา้งส่วนงาน โครงสรา้งของส่วนงาน อยา่งน้อยจะตอ้งมรีายละเอยีดการแบ่งส่วนงานภายใน 
O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร ขอ้มูลผู้บรหิาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุลและต าแหน่ง ของผู้บรหิารสูงสุดและ 

รองผูบ้รหิารสงูสุด 
O3 อ านาจหน้าที ่ อ านาจหน้าที ่จะตอ้งมเีนื้อหาเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีห่รอืภารกจิของส่วนงาน 
O4 แผนการขบัเคลื่อนส่วนงาน แผนการขบัเคลื่อนส่วนงาน อยา่งน้อยจะตอ้งประกอบดว้ย ยทุธศาสตร/์กลุยทุธ ์วสิยัทศัน์  

และพนัธกจิของส่วนงานครบถว้น 
O5 ขอ้มลูการตดิต่อส่วนงาน ขอ้มูลการตดิต่อส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร  

ทีอ่ยูไ่ปรษณยี ์อเิลก็ทรอนิกส ์(E–Mail) และแผนทีต่ ัง้ของส่วนงานครบถว้น 
O6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมกีฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน เช่น 

พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง มตคิณะรฐัมนตร ีขอ้บญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบ และ
ประกาศ เป็นตน้ 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
O7 ขา่วประชาสมัพนัธ ์ ข่าวประชาสมัพนัธ์ จะต้องมขี่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน

อยา่งต่อเนื่องโดยจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนั 
การปฏสิมัพนัธข์อ้มลู 

O8 Q&A Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รบับรกิาร ผู้มาตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีสามารถสอบถามขอ้มูลหรอื  
ขอ้กงัวลสงสยั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องส่วนงาน เช่น กล่องขอ้ความ หรอืเวบ็บอรด์ เป็นตน้ 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
O9 Social Network Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของส่วนงาน เช่น 

Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์  ระหว่างส่วนงานและ
สาธารณชน 

 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที่  2 การบรหิารงาน 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
แผนการด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ส่วนงานจะ
ด าเนินการตามภารกจิของส่วนงาน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 

O11 รายงานการก ากบัตดิตาม 
การด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน 

รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน จะต้องมสีรุปผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
ในรอบ 6 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 

O12 รายงานผลการด า เนินงาน
ประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะตอ้งมสีรปุผลการด าเนินงานของส่วนงาน ในรอบ 12 เดอืน และ
จะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

การปฏบิตังิาน 
O13 มาตรฐานการปฏบิตังิาน มาตรฐานการปฏบิตังิาน จะตอ้งมเีนื้อหาเกี่ยวกบัวธิกีารปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องส่วนงาน เพื่อให้

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั (ส าหรบัส่วนงานที่มมีาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นจ านวนมากอาจเผยแพร่
เฉพาะมาตรฐานการปฏบิตังิานทีม่คีวามส าคญัต่อภารกจิของส่วนงานกไ็ด)้ 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
การใหบ้รกิาร 

O14 มาตรฐานการใหบ้รกิาร มาตรฐานการให้บรกิาร จะต้องมเีนื้อหาเกี่ยวกบัรายละเอยีดการให้บรกิารตามภารกจิของส่วนงาน  
ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับส่วนงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจ านวนมาก  
อาจเผยแพรเ่ฉพาะมาตรฐานการใหบ้รกิารทีม่คีวามส าคญัต่อภารกจิของส่วนงานกไ็ด)้ 

O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร จะตอ้งเป็นสรปุจ านวนผูม้ารบับรกิารตามภารกจิของส่วนงาน และจะตอ้ง
เป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 

O16 รายงานผลความพงึพอใจ 
ผูใ้หบ้รกิาร 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บรกิาร จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการส ารวจความ 
พงึพอใจการใหบ้รกิารตามภารกจิของส่วนงาน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

O17 E–Service E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รบับรกิาร ผู้มาตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี สามารถขอรบับรกิาร
ตามภารกจิของส่วนงานในรปูแบออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซตข์องส่วนงาน 

 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่ 3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 

แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัเงนิงบประมาณที่ส่วนงานจะมกีาร
ใชจ้า่ย และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 

O19 รายงานการก ากบัตดิตาม 
การใชจ้า่ยงบประมาณ รอบ 6 
เดอืน 

รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณ รอบ 6 เดอืนจะต้องมสีรุปผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ของส่วนงาน ในรอบ 6 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
O20 รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าปี 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมสีรุปการใชจ้่ายงบประมาณของส่วนงาน ในรอบ 
12 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 
O21 แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอื 

แผนการจดัหาพสัดุ 
แผนการจดัซื้อจดัจ้างหรอืแผนการจดัหาพสัดุ จะต้องเป็นแผนการจดัซื้อจดัจ้างหรอืแผนการจดัหา
พสัดุ ตามทีส่่วนงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ พ.ศ. 
2560 และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ จะต้องมปีระกาศตามที่ส่วนงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชญิ
ชวน ประกาศผลการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 

O23 สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอื 
การจดัหาพสัดุรายเดอืน 

สรุปผลการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุรายเดอืน จะต้องเป็นสรุปผลการจดัซื้อหรอืจดัจ้างตาม
แบบ สขร.1 และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรอืการจดัหาพสัดุประจ าปี 

รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุประจ าปีจะต้องมสีรุปการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหา
พสัดุของส่วนงาน ในรอบ 12 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่ 4 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบรหิารทรพัยากร 
บุคคล 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล จะตอ้งเป็นนโยบายหรอืทศิทางของส่วนงาน เกีย่วกบัการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลที่มคีวามโปร่งใส สอดคล้องกบัการขบัเคลื่อนภารกจิของส่วนงานและนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
O26 การด าเนินการตามนโยบาย 

การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลจะต้องเป็นการด าเนินการตามนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลของส่วนงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลงัคนการเตรยีมอตัราก าลงั
ทดแทนเพื่อรองรบัการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดคีนเก่งเพื่อปฏบิตัิงานตามภารกิจของ 
ส่วนงาน การพฒันาบุคลากร (การพฒันาบุคลากร การสรา้งทางก้าวหน้าในสายอาชพี การสบัเปลี่ยน
หมุนเวยีนงาน) การพฒันาคุณภาพชวีติ การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากรการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
การส่งเสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิยัของบุคลากรในส่วนงาน เป็นตน้ 

Q27 หลัก เกณฑ์การบริหารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล 

หลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล จะต้องเป็นหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคลที่ส่วนงานจดัท าขึน้ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์
การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร หลกัเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร หลกัเกณฑ์การพฒันา
บุคลากร หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน หลกัเกณฑก์ารให้คุณใหโ้ทษและการสรา้งขวญั 
ก าลงัใจ 

Q28 รายงานผลการบริหารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคลประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลของส่วนงาน ในรอบ 12 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่ 5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ 

O29 แนวปฏบิตักิารจดัการ 
เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ 

แนวปฏบิตักิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ จะตอ้งมเีนื้อหาเกีย่วกบัรายละเอยีดการจดัการต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติของเจา้หน้าทีข่องส่วนงาน 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
O30 ช่องทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน 

การทุจรติ 
แนวปฏบิตักิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ จะตอ้งมเีนื้อหาเกีย่วกบัรายละเอยีดการจดัการต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติของเจา้หน้าทีข่องส่วนงาน 

O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีน 
การทุจรติประจ าปี 

ขอ้มูลเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติประจ าปี จะต้องมสีรุปจ านวนและประเภทเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติของเจา้หน้าทีข่องส่วนงาน ในรอบ 12 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนรว่ม 
O32 ช่องทางการรบัฟงัความคดิเหน็ ช่องทางการรบัฟงัความคดิเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รบับรกิาร ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถใหค้วามคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของส่วนงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องส่วนงาน เช่น กล่องขอ้ความ หรอืเวบ็บอรด์ เป็นตน้ 

O33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วน
รว่ม 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมสี่วนร่วม จะต้องเป็นการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการเปิดโอกาส
ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และร่วมติดตามประเมนิผล เป็นต้น และจะต้องเป็น
ขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 
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การป้องกนัการทุจรติ 
 
 ค าอธบิาย เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิการเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนับนเวบ็ไซต์ของส่วนงาน เพื่อเปิดเผยการดๆเนินการต่าง ๆ 
ของส่วนงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

 (1) การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร การประเมนิความเสีย่งเพื่อการป้องกนัการทุจรติ การเสรมิสรา้ง
วฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ   
 (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจรติ  

 ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็นข้างต้นแสดงถงึความพยายามของส่วนงานที่จะป้องกนัการทุจรติในส่วนงานให้ลดน้อยลงหรอืไม่สามารถ
เกดิขึน้ได ้ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย (15 ขอ้มลู) ดงัต่อไปนี้  
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่ 1 การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร 

O34 เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร จะตอ้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรอืค ามัน่ของผูบ้รหิารสูงสุดคนปจัจุบนั
ว่าจะปฏบิตัหิน้าทีแ่ละบรหิารส่วนงานอยา่งซื่อสตัยส์ุจรติ โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้รหิาร การมสี่วนร่วมของผู้บรหิาร จะต้องเป็นการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของ
ผู้บรหิารสูงสุดคนปจัจุบนั ในการให้ความส าคญักบัการปรบัปรุงพฒันาส่วนงานด้านคุณธรรมและ
โปรง่ใส และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 

การประเมนิความเสีย่งเพื่อการป้องกนัการทุจรติ 
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจรติประจ าปี 
การประเมนิความเสีย่งการทุจรติประจ าปี จะตอ้งเป็นผลการประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ หรอืการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 

O37 การด าเนินการเพื่อจดัการ 
ความเสีย่งการทุจรติ 

การด าเนินการเพื่อจดัการความเสีย่งการทุจรติ จะต้องเป็นการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการ
ด าเนินการตามแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติ 
หรอืการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน และจะต้องเป็น
ขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร การเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้าง

วฒันธรรมองคก์รใหบุ้คลากรของส่วนงานมทีศันคต ิค่านิยม ในการปฏบิตังิานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ และ
จะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจบุนั 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจรติประจ าปี 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรติประจ าปี จะต้องมรีายละเอียดแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม  
ดา้นการป้องกนัการทุจรติทีส่่วนงานจะด าเนินการ และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณปจัจุบนั 

O40 รายงานการก ากบัตดิตามการ 
ด าเนินการป้องกนัการทุจรติ 
รอบ 6 เดอืน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการ
ด าเนินการป้องกนัการทุจรติของส่วนงาน ในรอบ 6 เดอืน และจะต้องเป็นขอ้มูลของปีงบประมาณ
ปจัจบุนั 

O41 รายงานผลการด า เนินการ
ป้องกนัการทุจรติประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจรติประจ าปี จะต้องมสีรุปการด าเนินการป้องกนัการทุจรติ
ของส่วนงาน ในรอบ 12 เดอืน และจะตอ้งเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณทีผ่่านมา 

 
ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
 

ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจรติ 

O42 มาตรการเผยแพรข่อ้มลู 
ต่อสาธารณะ 

มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏบิตัขิองส่วนงาน เช่น การก าหนดขัน้ตอน 
วธิกีาร และส่วนงาน/เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพรข่อ้มลูต่อสาธารณะ 

O43 มาตรการใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
มสี่วนรว่ม 

มาตรการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบตัิของส่วนงาน เช่น การก าหนด
ขัน้ตอน วธิกีาร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกบัการให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

O44 มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใส 
ในการจดัซือ้จดัจา้ง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงาน เช่น 
การก าหนดขัน้ตอน วธิกีาร และส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิความโปร่งใสในการ
จดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 
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ขอ้ ขอ้มูล รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ 
O45 มาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

การทุจรติ 
มาตรการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติ จะต้องเป็นแนวปฏบิตัิของส่วนงาน เช่น การก าหนดขัน้ตอน 
วธิกีาร และส่วนงาน/เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าทีใ่นส่วนงาน 

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน จะต้องเป็นแนวปฏบิตัขิองส่วนงาน เช่น การก าหนดขัน้ตอน วธิกีาร 
และส่วนงาน/เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการรบัสนิบน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนว
ปฏบิตัิของส่วนงาน เช่น การก าหนดขัน้ตอน วธิกีาร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพนิิจ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบตัิของส่วนงาน เช่น การก าหนดขัน้ตอน 
วธิกีาร และส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเพื่อลดการใชดุ้ลพนิิจ 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ชื่อส่วนงาน                                                                                                                                                                               . 
ขอรายงานขอ้มลูดงันี้ 

 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

O1 โครงสรา้งส่วนงาน  ม ี ไมม่ ี   
O2 ขอ้มลูผูบ้รหิาร  ม ี ไมม่ ี   
O3 อ านาจหน้าที ่  ม ี ไมม่ ี   
O4 แผนการขบัเคลื่อนส่วนงาน  ม ี ไมม่ ี   
O5 ขอ้มลูการตดิต่อส่วนงาน  ม ี ไมม่ ี   
O6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  ม ี ไมม่ ี   

ข่าวประชาสมัพนัธ ์  
O7 ขา่วประชาสมัพนัธ ์  ม ี ไมม่ ี   

การปฏสิมัพนัธข์อ้มลู  
O8 Q&A  ม ี ไมม่ ี   
O9 Social Network  ม ี ไมม่ ี   

แผนการด าเนินงาน  
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  ม ี ไมม่ ี   
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------- 
 
 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
O11 รายงานการก ากบัตดิตาม 

การด าเนินงาน รอบ 6 เดอืน 
 ม ี ไมม่ ี   

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ม ี ไมม่ ี   
การปฏบิตังิาน  
O13 มาตรฐานการปฏบิตังิาน  ม ี ไมม่ ี   
การใหบ้รกิาร  
O14 มาตรฐานการใหบ้รกิาร  ม ี ไมม่ ี   
O15 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร  ม ี ไมม่ ี   
O16 รายงานผลความพงึพอใจ 

ผูใ้หบ้รกิาร 
 ม ี ไมม่ ี   

O17 E–Service  ม ี ไมม่ ี   
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี  
O18 แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

ประจ าปี 
 ม ี ไมม่ ี   

O19 รายงานการก ากบัตดิตาม  ม ี ไมม่ ี   
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------- 
 
 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
การใชจ้า่ยงบประมาณ รอบ 6 เดอืน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

 ม ี ไมม่ ี   

การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ  
O21 แผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอื 

แผนการจดัหาพสัดุ 
 ม ี ไมม่ ี   

O22 ประกาศต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัซือ้จดั
จา้งหรอืการจดัหาพสัดุ 

 ม ี ไมม่ ี   

O23 สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอื 
การจดัหาพสัดุรายเดอืน 

 ม ี ไมม่ ี   

O24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการ
จดัหาพสัดุประจ าปี 

 ม ี ไมม่ ี   

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบรหิารทรพัยากร 

บุคคล 
 ม ี ไมม่ ี   
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------- 
 
 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
O26 การด าเนินการตามนโยบาย 

การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ม ี ไมม่ ี   

Q27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล 

 ม ี ไมม่ ี   

Q28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลประจ าปี 

 ม ี ไมม่ ี   

การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  
O29 แนวปฏบิตักิารจดัการ 

เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ 
 ม ี ไมม่ ี   

O30 ช่องทางแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน 
การทุจรติ 

 ม ี ไมม่ ี   

O31 ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่งรอ้งเรยีน 
การทุจรติประจ าปี 

 ม ี ไมม่ ี   

การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนร่วม  
O32 ช่องทางการรบัฟงัความคดิเหน็  ม ี ไมม่ ี   
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------- 
 
 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
O33 การเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนรว่ม  ม ี ไมม่ ี   
เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร  
O34 เจตจ านงสุจรติของผูบ้รหิาร  ม ี ไมม่ ี   
O35 การมสี่วนรว่มของผูบ้รหิาร  ม ี ไมม่ ี   
การประเมนิความเสีย่งเพื่อการป้องกนัการทุจรติ  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจ าปี 
 ม ี ไมม่ ี   

O37 การด าเนินการเพื่อจดัการ 
ความเสีย่งการทุจรติ 

 ม ี ไมม่ ี   

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  
O38 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  ม ี ไมม่ ี   
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี 
 

 ม ี ไมม่ ี   
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------- 
 
 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
O40 รายงานการก ากบัตดิตามการ 

ด าเนินการป้องกนัการทุจรติ 
รอบ 6 เดอืน 

 ม ี ไมม่ ี   

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจรติประจ าปี 

 ม ี ไมม่ ี   

มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการทุจรติ  
O42 มาตรการเผยแพรข่อ้มลู 

ต่อสาธารณะ 
 ม ี ไมม่ ี   

O43 มาตรการใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
มสี่วนรว่ม 

 ม ี ไมม่ ี   

O44 มาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใส 
ในการจดัซือ้จดัจา้ง 

 ม ี ไมม่ ี   

O45 มาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 
การทุจรติ 

 ม ี ไมม่ ี   

O46 มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน  ม ี ไมม่ ี   



              ขอ้ตกลงการปฏบิตังิานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน     หน้า 7 / 7 

                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019) 
 

แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------------------- 
 
 

ปรบัปรุงจากคูม่อื ITA 2562 ของส านกังาน ป.ป.ช. 

ขอ้ ขอ้มูล การเผยแพร ่ URL เวบ็ไซต ์ หมายเหตุ 
O47 มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 ม ี ไมม่ ี   

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพนิิจ  ม ี ไมม่ ี   
 
    ขอยนืยนัขอ้มลูตามนี้ 
 
         ลงชื่อ                                                หวัหน้าส่วนงาน 
         ต าแหน่ง                                            .                                                              
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