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ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ITA - MU PA 2019)

ปรับปรุงจากคู่มือ ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี
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คานา
ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล มี วิ สัย ทั ศ น์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ลั ย เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าระดั บ โลก (World Class University) ในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจาเป็นจะต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล เช่น การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผน ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ
ต่ อ ส่ ว นรวม และยึ ด หลั ก ความคุ้ ม ค่ า เพื่ อ การบริ หารจั ด การองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
กอปรกับมหาวิทยาลัยได้เข้าร่ วมการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ น งาน
ของส่ ว นงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ดังนั้น เพื่อให้ส่วนงานและส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมภิ บ าล และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย
จึงกาหนดให้ส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนาหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของส่ ว นงานภาครั ฐ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 จั ด ท าเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)
อนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คาดหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ส่ ว นงานและส่ ว นงานทั้ ง หมด
ของมหาวิ ท ยาลั ย จะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงดั ง กล่ า ว
อั น จะส่ ง เสริ ม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไป
ตามหลักธรรมภิบาลเพื่อการบริ หารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ที่เอื้อต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก (World Class University)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
(รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
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ข้อตกลงการปฏิบตั งิ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA - MU PA 2019)
-----------------------------------มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนาหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของส่วนงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนของการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึง่ เป็ นการประเมินเพื่อ
วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานมาจัดทาเป็ นข้อตกลงการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้
 การเปิดเผยข้อมูล
 การป้องกันการทุจริต

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ส่วนงานจะต้องดาเนินการให้มขี ้อมูลเพื่อนามาเผยแพร่ตามกรอบการประเมินทัง้ 2 ตัวชี้วดั
และให้รายงานข้อมูลการดาเนินการตามกรอบการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open
Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ตามแบบที่มหาวิท ยาลัย ก าหนดโดยสามารถ
ดาวน์ โหลดแบบรายงานได้ท่เี ว็บไซต์กองกฎหมาย หรือเว็บไซต์กองแผนงาน สานักงานอธิก ารบดี
โดยให้ส่งเป็ นไฟล์ Word จานวน 1 ไฟล์ และเป็ นไฟล์ PDF ที่หวั หน้ าส่วนงานให้ความเห็นชอบและ
ลงนามเรียบร้อยแล้วจานวน 1 ไฟล์โดยบันทึกในแผ่น CD จานวน 1 แผ่น
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การเปิดเผยข้อมูล
ค าอธิบาย เป็ นตัว ชี้ว ดั ที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ประเมินการเผยแพร่ข้อ มูล ที่เ ป็ นปจั จุบนั บนเว็บไซต์ของส่ ว นงานเพื่อ เปิ ดเผยข้อ มูล ต่ าง ๆ
ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รบั ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่ ข้อมูลพืน้ ฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสมั พันธ์ขอ้ มูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบตั งิ าน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี และการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในส่วนงาน ได้แก่ การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ซึง่ การเผยแพร่ขอ้ มูลในประเด็น ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของส่วนงานแหล่งข้อมูล เว็บไซต์ส่วนงาน
ประเด็นสารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั ย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้
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ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อ

ข้อมูล

O1
O2

โครงสร้างส่วนงาน
ข้อมูลผูบ้ ริหาร

O3
O4

อานาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน

O6

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A
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รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ข้อมูลพืน้ ฐาน
โครงสร้างของส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน
ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุลและตาแหน่ ง ของผู้บริหารสูงสุดและ
รองผูบ้ ริหาร
อานาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกีย่ วกับอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของส่วนงาน
แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/กลุยทุ ธ์ วิสยั ทัศน์
และพันธกิจของส่วนงานครบถ้วน
ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ทีอ่ ยูไ่ ปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนทีต่ งั ้ ของส่วนงานครบถ้วน
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง จะต้อ งมีกฎหมายต่ า ง ๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การด าเนิน งานของส่ ว นงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ เป็นต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานตามภารกิจของส่ว นงาน
อย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
การปฏิสมั พันธ์ขอ้ มูล
Q&A จะต้องเป็ นส่วนที่ผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล หรือ
ข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
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ข้อ
O9

ข้อมูล
Social Network

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
Social Network จะต้อ งเป็ นช่อ งทางการเชื่อ มโยงไปสู่เ ครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ของส่ ว นงาน เช่น
Facebook Twitter Line เป็ น ต้ น เพื่อ เป็ น การเสริม ช่ อ งทางปฏิส ัม พัน ธ์ ระหว่ า งส่ ว นงานและ
สาธารณชน

ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 2 การบริหารงาน
ข้อ
O10
O11
O12

O13

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

แผนการดาเนินงาน
แผนดาเนินงานประจาปี
แผนด าเนิ น งานประจ าปี จะต้ อ งมีร ายละเอีย ดแผนงาน โครงการ หรือ กิจ กรรม ที่ ส่ ว นงานจะ
ดาเนินการตามภารกิจของส่วนงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปี งบประมาณปจั จุบนั
รายงานการกากับติดตาม
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดาเนินงานของส่วนงาน
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปี งบประมาณปจั จุบนั
รายงานผลการด าเนิ น งาน รายงานผลการดาเนินงานประจาปี จะต้องมีสรุปผลการดาเนินงานของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และ
ประจาปี
จะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
การปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องส่วนงาน เพื่อให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (สาหรับส่วนงานที่มมี าตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นจานวนมากอาจเผยแพร่
เฉพาะมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสาคัญต่อภารกิจของส่วนงานก็ได้)
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ข้อ

ข้อมูล

O14

มาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ

O16

รายงานผลความพึงพอใจ
ผูใ้ ห้บริการ
E–Service

O17

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน
ที่ผู้ม ารับ บริก ารจะต้ อ งรับ ทราบ (ส าหรับ ส่ ว นงานที่ม ีม าตรฐานการให้บ ริก ารเป็ น จ านวนมาก
อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการทีม่ คี วามสาคัญต่อภารกิจของส่วนงานก็ได้)
ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจานวนผูม้ ารับบริการตามภารกิจของส่วนงาน และจะต้อง
เป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
รายงานผลการส ารวจความพึง พอใจการให้บ ริการ จะต้อ งเป็ น สรุปผลที่ได้จ ากการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
E–Service จะต้องเป็ นส่วนที่ผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการ
ตามภารกิจของส่วนงานในรูปแบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน

ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ
O18
O19

ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
รายงานการกากับติดตาม
การใช้จา่ ยงบประมาณ รอบ 6
เดือน

ปรับปรุงจากคู่มอื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่ส่วนงานจะมีการ
ใช้จา่ ย และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนจะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
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ข้อ
O20

O21

O22

O23
O24

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงาน ในรอบ
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็ นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
แผนการจัดหาพัสดุ
พัสดุ ตามทีส่ ่วนงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
ประกาศต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ การ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้อ งมีประกาศตามที่ส่วนงานจะต้อง
จัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็ นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตาม
การจัดหาพัสดุรายเดือน
แบบ สขร.1 และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
รายงานผลการจัด ซื้อ จัด จ้ า ง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี จะต้องมีสรุปการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหา
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
พัสดุของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
O25

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของส่วนงาน เกีย่ วกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มคี วามโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนงานและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงจากคู่มอื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.
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ข้อ
O26

Q27

Q28

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

การดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็ นการดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกาลังคนการเตรียมอัตรากาลัง
ทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบตั ิงานตามภารกิจของ
ส่วนงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวติ การบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากรการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยั ของบุคลากรในส่วนงาน เป็นต้น
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส่วนงานจัดทาขึน้ ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่ง ตัง้ บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ
รายงานผลการบริ ห ารและ รายงานผลการบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลประจ าปี จะต้อ งมีส รุป การบริห ารและพัฒ นา
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
O29

ข้อมูล
แนวปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนการทุจริต

ปรับปรุงจากคู่มอื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกีย่ วกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องส่วนงาน
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ข้อ
O30
O31

O32

O33

ข้อมูล
ช่องทางแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียน
การทุจริตประจาปี

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

แนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกีย่ วกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องส่วนงาน
ข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี จะต้องมีสรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าทีข่ องส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟงั ความคิดเห็น ช่องทางการรับฟงั ความคิดเห็น จะต้องเป็ นส่วนที่ผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่วนงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็ นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเปิดโอกาส
ร่วม
ให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่ว มในการด าเนินงานตามภารกิจของส่ว นงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็ นต้น และจะต้องเป็ น
ข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั

ปรับปรุงจากคู่มอื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.
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การป้องกันการทุจริต
คาอธิบาย เป็ นตัวชีว้ ดั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั บนเว็บไซต์ของส่วนงาน เพื่อเปิดเผยการดๆเนินการต่าง ๆ
ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รบั ทราบ ใน 2 ประเด็น ได้แก่
(1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร การประเมินความเสีย่ งเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ซึ่งการเผยแพร่ขอ้ มูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของส่วนงานที่จะป้องกันการทุจริตในส่วนงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั ย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ปรับปรุงจากคู่มอื ITA 2562 ของสานักงาน ป.ป.ช.
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ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
O34
O35

O36

O37

O38

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคามันของผู
่
บ้ ริหารสูงสุดคนปจั จุบนั
ว่าจะปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละบริหารส่วนงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหาร
การมีส่วนร่ ว มของผู้บริหาร จะต้องเป็ นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่ว นร่ว มของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปจั จุบนั ในการให้ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
การประเมินความเสีย่ งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมิ น ความเสี่ ย งการ การประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจาปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสีย่ งและการบริหารจัดการ
ทุจริตประจาปี
ความเสีย่ งของการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
การดาเนินการเพื่อจัดการ
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ งการทุจริต จะต้องเป็ นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ความเสีย่ งการทุจริต
ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของส่วนงาน และจะต้องเป็ น
ข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็ นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของส่วนงานมีทศั นคติ ค่านิยม ในการปฏิบตั งิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริต และ
จะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
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ข้อ
O39
O40

O41

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
แผนปฏิ บ ั ติ ก ารป้ องกั น การ แผนปฏิบตั ิก ารป้อ งกันการทุ จริต ประจาปี จะต้อ งมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม
ทุจริตประจาปี
ด้านการป้องกันการทุจริตทีส่ ่วนงานจะดาเนินการ และจะต้องเป็ นข้อมูลของปีงบประมาณปจั จุบนั
รายงานการกากับติดตามการ รายงานการก ากับ ติด ตามการด าเนิ น การป้ อ งกัน การทุ จ ริต รอบ 6 เดือ น จะต้อ งมีส รุป ผลการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
ดาเนินการป้องกันการทุจริตของส่วนงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็ นข้อมูลของปี งบประมาณ
รอบ 6 เดือน
ปจั จุบนั
รายงานผลการด าเนิ น การ รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมีสรุปการดาเนินการป้องกันการทุ จริต
ป้องกันการทุจริตประจาปี
ของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ดั ย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
O42
O43

O44

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูล
มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องส่วนงาน เช่น การกาหนดขัน้ ตอน
ต่อสาธารณะ
วิธกี าร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มาตรการให้ผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสียมีส่ ว นร่ว ม จะต้อ งเป็ นแนวปฏิบตั ิของส่ ว นงาน เช่น การกาหนด
มีส่วนร่วม
ขัน้ ตอน วิธกี าร และส่วนงาน/เจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส มาตรการส่ ง เสริม ความโปร่ ง ใสในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง จะต้ อ งเป็ น แนวปฏิบ ัติข อง ส่ ว นงาน เช่ น
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง
การกาหนดขัน้ ตอน วิธกี าร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
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ข้อ

ข้อมูล

O45

มาตรการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน

O46
O47

O48

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็ นแนวปฏิบตั ิของส่วนงาน เช่น การกาหนดขัน้ ตอน
วิธกี าร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าทีใ่ นส่วนงาน
มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องส่วนงาน เช่น การกาหนดขัน้ ตอน วิธกี าร
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้ องกั น การขั ด กั น มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม จะต้องเป็ นแนว
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ปฏิบตั ิของส่วนงาน เช่น การกาหนดขัน้ ตอน วิธกี าร และส่วนงาน/เจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้อ งเป็ นแนวปฏิบตั ิของส่ วนงาน เช่น การกาหนดขัน้ ตอน
ดุลพินิจ
วิธกี าร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
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