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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยน าหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ในการด าเนินงานของส่วนงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะในส่วนของการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มาจัดท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกรอบการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้ 

  - การเปิดเผยข้อมูล 

  - การป้องกันการทุจริต 
 

การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในส่วนงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ

ด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ส่วนงาน ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย 

(๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ข้อมูลพื้นฐาน   

01 โครงสร้างส่วนงาน โครงสร้างของส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน 
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและ

รองผู้บริหารสูงสุด 
03 อ านาจหน้าที่ อ านาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของส่วนงาน 
04 แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/กลุยุทธ์ วิสัยทัศน์  และ  

พันธกิจของส่วนงานครบถ้วน 
05 ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนที่ตั้งของส่วนงานครบถ้วน 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน เช่น

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศ เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน

อย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

08 Q&A Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือ
ข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

09 Social Network Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของส่วนงาน เช่น
Facebook Twitter Line เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและ
สาธารณชน 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนการด าเนนิงาน   

010 แผนด าเนินงานประจ าปี แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ส่วนงานจะ
ด าเนินการตามภารกิจของส่วนงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

011 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

012 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน 
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

การปฏิบัติงาน  
013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน เพ่ือให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส าหรับส่วนงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมากอาจเผยแพร่
เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อภารกิจของส่วนงานก็ได้) 

การให้บริการ  
014 มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของส่วนงานที่ผู้

มารับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับส่วนงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจ านวนมากอาจเผยแพร่
เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของส่วนงานก็ได้) 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับบริการตามภารกิจของส่วนงาน และ
จะต้องเป็นขอ้มูล ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

016 รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

017 E–Service E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการ
ตามภารกิจของส่วนงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่ส่วนงานจะมีการ
ใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมลูของปีงบประมาณปัจจุบัน 

019 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนจะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นขอ้มลู ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน ในรอบ
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา

พัสดุ ตามที่ส่วนงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ    
พ.ศ.2560 และจะต้องเป็นขอ้มลู ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่ส่วนงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง      
ตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูล ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีจะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของส่วนงาน เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนงานและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

026 การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นการด าเนินการตามนโยบาย     
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคน  การเตรียม
อัตราก าลังทดแทน เพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ ส่วนงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในส่วนงาน เป็นต้น 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส่วนงานจัดท าขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 

 

 

 



ที่มา : ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อ 
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน 

030 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อ 
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียน     
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เช่น ร่วมวางแผน       
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

 

  

 

 



ที่มา : ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

การป้องกันการทุจริต 

  เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือเปิดเผยการ

ด าเนินการต่าง ๆ ของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเดน็ ได้แก่   

(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     

(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ

โปร่งใสและป้องกันการทุจริต    

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะป้องกัน

การทุจริตในส่วนงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ เกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ที่มา : ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตัวชี้วัดย่อยที ่1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารส่วนงานอย่างซื่อสัตย์สจุรติ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

035 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานด้านคุณธรรมและ 
โปรง่ใส และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร

จัดการ ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน กบัผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีงบประมาณปัจจุบัน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร  

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของส่วนงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

 

 



ที่มา : ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  ด้าน
การป้องกันการทุจริตที่ส่วนงานจะด าเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณปัจจุบัน 

040 รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 6 เดือน 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการ ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตของส่วนงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ ปัจจุบัน 

041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ของส่วนงาน ในรอบ 12 เดอืน และจะต้องเป็นขอ้มลูของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มา : ข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตัวชี้วัดย่อยที ่2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏบิตัขิองส่วนงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ 

043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงาน เช่น การก าหนด ขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน 

044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจดัหาพสัดุ 

045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในส่วนงาน 

046 มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของส่วนงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

047 มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนว ปฏิบัติ
ของส่วนงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบั ติของส่วนงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
เพ่ือลดการใช้ดุลพนิิจ 

 


