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เอกสารหมายเลข 1 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดท่ี 9 และตัวช้ีวัดท่ี 10 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 ขอมูลพ้ืนฐาน   

O1 โครงสรางหนวยงาน 

 

แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของ

หนวยงาน 

ประกอบดวยตําแหนงท่ีสําคัญ และการแบงสวนงาน

ภายใน เชน สํานัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

/  http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?

idm=2&mid=487 

 

 

โครงสรางองคกรและ

การบริหารงาน    

บัณฑิตวิทยาลัย 

O2 ขอมูลผูบริหาร 

 

แสดงรายนามของผูบริหารหนวยงาน 

ประกอบดวยชื่อ – นามสกุล ตําแหนง รูปถาย  

ชองทางการติดตอ ผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาหนวยงาน 

และผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของหนวยงาน 

หมายเหตุ ชองทางการติดตอ ระบุ E – mail, เบอรติดตอ 

/  http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090

409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B

8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E

0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B

8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4

%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0

%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8

%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%

E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf 

หัวขอเก่ียวกับ     

บัณฑิตวิทยาลัย      

เรื่อง บุคลากร     

บัณฑิตวิทยาลัย 

O3 อํานาจหนาท่ี 

 

แสดงขอมูลหนาท่ีและอํานาจของหนวยตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

/  http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?

idm=2&mid=360 

-พันธกิจของ      

บัณฑิตวิทยาลัย 

http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=487
http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=487
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/11090409092019091.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf
http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=360
http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=360


2 
 
ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=

401 

-ระเบียบ/ขอบังคับ/

ประกาศ 

O4 แผนยุทธศาสตร 

หรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

 

แสดงแผนการดําเนินงานภารกิจของหนวยงานท่ี มี

ระยะเวลามากกวา 1 ป 

มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือ

แนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด เปนตน 

เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2563 

/  http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/13032

0194747GS-Strategic%20plan58-

61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E

0%B8%81%E0%B8%A860.pdf 

หัวขอเก่ียวกับบัณฑิต

วิทยาลัย เรื่อง แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย 

O5 ขอมูลการติดตอ 

 

แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้ 

ท่ีอยูหนวยงาน 

หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร 

 ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

แผนท่ีตั้งของหนวยงาน 

/  http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?

idm=9&mid=467 

หัวขอ ติดตอบัณฑิต

วิทยาลัย 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

/  http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=

401 

หัวขอ นิสิตปจจุบัน 

เรื่อง ขอบังคับ/

ระเบียบ/ประกาศ 

 ขาวประชาสัมพันธ   

O7 ขาวประชาสัมพันธ แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 

เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563 

/  http://grad.tsu.ac.th/ ขาวประชาสัมพันธ 

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=401
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=401
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=9&mid=467
http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=9&mid=467
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=401
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=401
http://grad.tsu.ac.th/


3 
 
ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 การปฏิสัมพันธขอมูล   

O8 Q&A 

 

 

 

แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูล

ตาง ๆ ไดและหนวยงานสามารถสื่อสารใหคําตอบกับผู

สอบถามได โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน 

Web broad, กลองขอความถาม-ตอบ  เปนตน 

สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 

หมายเหตุ Web boradและกลองขอความถามตอบ 

ควรระบุชื่อผูดูแลระบบท่ีสามารถใหคําตอบแกผูรับบริการ 

/  

 

 

 
 

http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.ph

p?cId=1 

 

กระดานสนทนา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

O9 Social Network 

 

แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน 

Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน 

/  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1

00004142178680 

เฟสบุคของ        

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน   

 การดําเนนิงาน   

O10 แ ผ น ดํ า เนิ น ง า น

ประจําป 

 

แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 ป 

มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม

งบประมาณท่ีใช ระยะเวลาในการดําเนินการ เปนตน 

เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

 

/  

 

 

http://grad.tsu.ac.th/admin/system.php แผนปฏิบัติประจําป

บัณฑิตวิทยาลัย 

http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1
http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004142178680
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004142178680
http://grad.tsu.ac.th/admin/system.php


4 
 
ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

O11 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนิน 

งาน รอบ 6 เดือน 

 

แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน

ประจําป 

มี เนื้ อหาหรือรายละเอียดความกาวหน า เชน ความ 

กาวหนาการดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 

เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 

/   

 

http://grad.tsu.ac.th/admin/system.php สรุปผลการดําเนินตาม

แผนปฏิบัติประจําป

บัณฑิตวิทยาลัย 

O12 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานประจําป 

 

 

แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 

 มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เชน ผลการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

เปนตน  

เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

 

/   

 
http://grad.tsu.ac.th/admin/system.php สรุปผลการดําเนินตาม

แผนปฏิบัติประจําป

บัณฑิตวิทยาลัย 

 การปฏิบัติงาน   

O13 คูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

 

แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจาหนาท่ีของ

หนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือ

ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด 

กําหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน 

 

/  

 

http://grad.tsu.ac.th/# ระบบสารสนเทศ/

แบบฟอรม 

-คูมือผูปฏิบัติงานดาน

บัณฑิตศึกษา 

http://grad.tsu.ac.th/admin/system.php
http://grad.tsu.ac.th/admin/system.php
http://grad.tsu.ac.th/


5 
 
ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 การใหบริการ (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการใหบริการ)   

O14 คูมือหรือมาตรฐาน 

การใหบริการ  

 
 

แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมา

ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือ

ติดตอกับหนวยงาน 

มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสําหรับ

บริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการข้ันตอนการใหบริการ

หรือการติดตออยางไร  เปนตน 

/   

  
  

 

 

http://grad.tsu.ac.th/# ระบบสารสนเทศ/

แบบฟอรม 

-คูมือนิสิต 

-คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

-Download

แบบฟอรม 

O15 

 

ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

 แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน

 เปนขอมูลการใหบริการท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2563 

/ 

 

 https://docs.google.com/document/d/1ouV

wuquaIw03z4kUjeKBfvm00REA2P3MwD3f12S

NLBg/edit 

รายงานการใชบริการ

ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

O16 รายงานผลการสํารวจ

ความพึ งพอใจการ

ใหบริการ 

 แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการใหบริการตามอํานาจ

หนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 

 เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

/  https://docs.google.com/forms/u/2/d/1lkFrq

mJvqjhOxmdhFrNx4cmXdeHXNw6277Cc09H

C0jg/edit 

หนาหลัก 

แบบสอบถามความ   

พึงพอใจและไมพึง

พอใจของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ปการ 

ศึกษา 2562 

http://grad.tsu.ac.th/
https://docs.google.com/document/d/1ouVwuquaIw03z4kUjeKBfvm00REA2P3MwD3f12SNLBg/edit
https://docs.google.com/document/d/1ouVwuquaIw03z4kUjeKBfvm00REA2P3MwD3f12SNLBg/edit
https://docs.google.com/document/d/1ouVwuquaIw03z4kUjeKBfvm00REA2P3MwD3f12SNLBg/edit
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1lkFrqmJvqjhOxmdhFrNx4cmXdeHXNw6277Cc09HC0jg/edit
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1lkFrqmJvqjhOxmdhFrNx4cmXdeHXNw6277Cc09HC0jg/edit
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1lkFrqmJvqjhOxmdhFrNx4cmXdeHXNw6277Cc09HC0jg/edit


6 
 
ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

O17 E–Service  แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม

อํานาจหนาท่ีภารกิจของหนวยงานผานชองทางออนไลน 

เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ 

 สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

/  

 

 

 
 

 

http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.ph

p?cId=1 

http://grad.tsu.ac.th/# 

-กระดานสนทนา

บัณฑิตวิทยาลัย กระทู

ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน

เรียนรูบัณฑิตวิทยาลัย 

ศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน 

ระบบสารสนเทศ/

แบบฟอรม 

-Download

แบบฟอรม 

-Template การพิมพ

ดุษฏีนิพนธ (ปริญญา

เอก) 

-Template การพิมพ

วิทยานิพนธ (ปริญญา

โท แผน ก) 

-Template การพิมพ

การคนควาอิสระ/สาร

นิพนธ (ปริญญาโท 

แผน ข) 

 

 

http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1
http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1
http://grad.tsu.ac.th/
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารงบประมาณ   

 แผนการใชจายงบประมาณประจําป   

O18 แ ผ น ก า ร ใช จ า ย

งบประมาณประจําป 

 

 แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะ 

1 ป 

 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตาม

แหลงท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการ

ใชจาย เปนตน 

 เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O19 รายงานการกํากับ

ติดตาม การใชจาย

งบประมาณ รอบ 6 

เดือน 

 

 แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะ 

1 ป 

 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตาม

แหลงท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการ

ใชจาย เปนตน 

 เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O20 รายงานผลการใช

จ า ย งบ ป ร ะม า ณ

ประจําป 

 

แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ

ประจาํป 

มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน 

ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

 

 การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ   

O21 แผนการจัด ซ้ือจัด

จางหรือ แผนการ

จัดหาพัสดุ 

 

 

แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี

หนวยงาจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2563 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O22 ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ  

 

แสดงประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือ     

จัดจาง เปนตน  

 เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2563 

 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัด

จางหรือ  

การจัดหาพัสดุราย

เดือน 

 

แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

 มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจาง เชน งานท่ีซ้ือ

หรือจางวงเงินท่ีซ้ือหรือจาง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง เปนตน  

 จําแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจางใน

  

 

   

 

 

 ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

รอบเดือนใดใหระบุวาไมมีการจัดซ้ือจัดจาง) 

เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในป พ.ศ. 2563 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการจัดหา

พัสดุประจําป 

 

แสดงผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

มีขอมูลรายละเอียด เชน งบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัด

จาง ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน 

 เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

  

O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

 
 

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจุดมุงหมาย

หรือวัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล

ท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

เปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดหรือผูบริหารท่ีไดรับ

มอบหมาย หรือนโยบายท่ีกําหนดในนามของหนวยงาน 

 เปนนโยบายท่ียังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2563 

 

   

 

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1564473712_

620730-2.pdf 

 

- ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย  การ

บริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ. 2557 

 

O26 การดําเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกง

เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนา

บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ

  

 

 ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1564473712_620730-2.pdf
http://capr.tsu.ac.th/UserFiles/1564473712_620730-2.pdf
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

บุคลากรในหนวยงาน เปนตน 

เปนการดําเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25 หรือเปนไปตาม

กิจกรรมท่ีอยูภายใตนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามขอ O25 

 เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

O27 หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดังนี ้

หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจ 

เปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับใชในหนวยงานในป 

 พ.ศ. 2563 

  

  

 

http://capr.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?

idm=1&mid=298 

 

ขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ เก่ียวกับการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

O28 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

บริหารและพัฒนา

ท รัพ ย าก ร บุ ค ค ล

ประจําป 

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มีขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เชน ผลการ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ

วิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน 

เปนรายงานผลของปท่ีผานมา พ.ศ. 2562 

 

  

 

 ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 

http://capr.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=298
http://capr.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=298
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส   

 การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต   

O29 แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร

จัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริต 

 

 แสดงคูมือหรือแนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน

ท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ของหนวยงาน 

มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด

วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียด

ข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงาน

ท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 

  https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101

294 

https://www.tsu.ac.th/UserFiles/09042018-

3_change_admin.pdf 

 

ใชขอมูลจากสวนกลาง 

(มหาวิทยาลัย) มาเปน

แนวปฏิบัติของ

หนวยงาน 

-แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียน 

O30 ช องทางแจ ง เรื่ อ ง

รองเรียนการทุจริต 

 

 แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีผานทางชองทางออนไลน 

สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

   https://www.tsu.ac.th/president_online.php ใชขอมูลจากสวนกลาง 

(มหาวิทยาลัย) มาเปน

แนวปฏิบัติของ

หนวยงาน 

-สายตรงอธิการบดี 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจริต

ประจําป 

 

แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน 

จํานวนเรื่องเรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการ เปนตน 

(กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหระบุไมมีเรื่องรองเรียน” 

เปนขอมูลในป พ.ศ. 2563 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
https://www.tsu.ac.th/UserFiles/09042018-3_change_admin.pdf
https://www.tsu.ac.th/UserFiles/09042018-3_change_admin.pdf
https://www.tsu.ac.th/president_online.php
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  
 

  

O32 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น  

 
 

แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของ

หนวยงานผานทางชองทางออนไลน 

สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

   
 

 

 

 

http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.ph

p?cId=1 

 

-กระดานสนทนา

บัณฑิตวิทยาลัย กระทู

ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยน

เรียนรูบัณฑิตวิทยาลัย 

ศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน 

O33 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม  

 
 

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดําเนินการ 

รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล 

เปนตน 

 เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

  

 

 

 

  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

O34 เจตจํานงสุจริตของ

ผูบริหาร  

 

แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคําม่ันวาจะปฏิบัติหนาท่ีและ

บริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน 

  https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101

294 

ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O35 การมีสวนรวมของ

ผูบริหาร  

แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวม

ของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

  โครงการใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม : การ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1
http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1
https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

 เปนการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการให

ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงาน

ดานคุณธรรมและโปรงใส 

เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=713&

aNum=20190129085443 

หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผูบริหาร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ รุนท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา 

http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1214

&aNum=20190208142258 

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการการขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน

ของนักสรางสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ 

http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1204

&aNum=20190122123610 

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

O36 การประเมินความ

เส่ียงการทุจริต

ประจําป  

 

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ

การปฏิบัติหนาท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

ของหนวยงาน 

มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณ

ความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยง มาตรการและการ

ดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน 

เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=713&aNum=20190129085443
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=713&aNum=20190129085443
http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1214&aNum=20190208142258
http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1214&aNum=20190208142258
http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1204&aNum=20190122123610
http://capr.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1204&aNum=20190122123610
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

O37 การดําเนินการเพ่ือ

จัดการ  

ความเส่ียงการทุจริต 

 

แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวมของหนวยงาน 

เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการ

หรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ 

O36 

เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 
 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O38 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร  

 

 แสดงการดํ าเนินการหรือ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมี

ทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต อยาง

ชัดเจน 

เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต

ประจําป 

 

 แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการ

ทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงาน 

มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน 

เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2563 

  -นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101

294 

 

ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

O40 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนิน 

ก า ร ป อ ง กั น ก า ร

ทุจริต รอบ 6 เดือน  

 

แสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา

การดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน เปนตน 

เปนขอมูลในระยะเวลา  6 เดือนแรกของป   พ.ศ. 2563 
 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

O41 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการปองกัน

การทุจริตประจําป 

 

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 

มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลกรดําเนินการ เชน ผลการ

ดํ า เนิ น การ  โค รงการห รือ กิ จกรรม  ผลการใช จ าย

งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย เปนตน 

ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
  

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

O42 มาตรการส งเสริม

คุณธรรมและความ

โ ป ร ง ใ ส ภ า ย ใ น

หนวยงาน 

 

ขอมูลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 

2562 

มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นท่ีเปน

ขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็น

  http://www2.tsu.ac.th/ita/report62.php 

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษEvidence – 

BasedIntegrity and Transparency 

Assessment: EBITการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 

http://www2.tsu.ac.th/ita/report62.php
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ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล มี ไมมี รายละเอียด/URL คําอธิบาย 

ท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดี ข้ึน แนวทางการนําผลการ

วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการ

วิเคราะหฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ เชน การกําหนด

ผูรับผิดชอบหรือผู ท่ี เก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให

นําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

 

ผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

O43 การดําเนินการตาม

มาตรการส งเสริม

คุณธรรมและความ

โ ป ร ง ใ ส ภ า ย ใ น

หนวยงาน 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในสวนงาน/หนวยงาน 

มีขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O42 ไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2563 
 

   ใชขอมูลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

 

 


