
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค าชี้แจง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ ให้เลือกตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 

ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุม่ เป็นต้น  

  ข้อมูลส านักวิทยบริการฯ  
-การบริหารงาน 
http://library.tru.ac.th/index.php
/intro/intro03.html 

- ส านักงานอธิการบด ี
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมลูของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน  

o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วยด้วย ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่งรูป
ถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

  ข้อมูลส านักวิทยบริการ  
-บุคลากร 
http://library.tru.ac.th/index.php
/intro/intro04.html 

- ส านักงานอธิการบด ี
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O3 อ านาจหน้าที ่ o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด    ข้อมูลส านักวิทยบริการฯ  
-การบริหารงาน 
http://library.tru.ac.th/index.php
/intro/intro03.html 

- ส านักงานอธิการบด ี
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 
 
 

  ข้อมูลส านักวิทยบริการ  
-ยุทธศาสตร ์
http://library.tru.ac.th/index.php
/intro/starce.html 

- ส านักงานอธิการบด ี
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 
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http://library.tru.ac.th/index.php/intro/intro03.html
http://library.tru.ac.th/index.php/intro/intro04.html
http://library.tru.ac.th/index.php/intro/intro04.html
http://library.tru.ac.th/index.php/intro/intro03.html
http://library.tru.ac.th/index.php/intro/intro03.html
http://library.tru.ac.th/index.php/intro/starce.html
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการตดิต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
o แผนทึ่ตั้งหน่วยงาน  

  Website 
http://library.tru.ac.th/ 
 

- ส านักงานอธิการบด ี
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง o แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
http://hrm.tru.ac.th 
ข้อมูลส านักฯ ประกาศ/ค าสั่ง/คู่มอื 
http://library.tru.ac.th/index.php
/intro/download.html 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย ์
(ระดับมหาวิทยาลยั) 

- ทุกหน่วยงาน 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน  

o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2564 

  Website : 
http://library.tru.ac.th/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/libra
ry.tru/ 
Line : @617vmlhb 

- งานประชาสัมพันธ์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผูส้อบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  

o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

  Facebook : 
https://www.facebook.com/libra
ry.tru/ 
inbox : 
https://www.facebook.com/mes
sages/t/library.tru 
e-mail : 
library.tru@lawasri.tru.ac.th 
Line : @617vmlhb 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 

O9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

  Facebook : 
https://www.facebook.com/libra
ry.tru/ 
Line : @617vmlhb 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าป ี

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/acplan64.pdf 

- กองนโยบายและแผน   
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ

ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เดือน
ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2564/t6310-6403.pdf 

- กองนโยบายและแผน  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย เป็นต้น  

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

  รายงานประจ าปี 2563 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2563/rlibtru63.pdf 

- กองนโยบายและแผน  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัตภิารกจิ
ใด สาหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างไร เป็นต้น  

  คูม่ือปฏิบัติงานของบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://library.tru.ac.th/km/?p=24
5 
 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(ระดับมหาวิทยาลยั) 

- ทุกหน่วยงาน 

O14 คูม่ือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติที่ผู้รับบริการหรือผูม้าตดิต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการ
หรือภารกจิใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

  คู่มือส าหรับประชาชน การให้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 2558 
http://library.tru.ac.th/images/d
ownload/gpeople58.pdf 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2564 

  รายงานผลการด าเนินงาน ส่วนงาน
ตามโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563–มีนาคม 
2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2564/6310-6403.pdf 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 

O16 รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน  

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ประจ าปี 2563 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2564/resvlib64.pdf 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 

O17 E-Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าท่ีภารกิจของหน่วยงานผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

  Website 
http://library.tru.ac.th/ 
Facebook : 
https://www.facebook.com/libra
ry.tru/ 
inbox : 
https://www.facebook.com/mes
sages/t/library.tru 
e-mail : 
library.tru@lawasri.tru.ac.th 
Line : @617vmlhb 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ

จัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/acplan64.pdf 

- กองนโยบายและแผน  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

http://library.tru.ac.th/images/rp/re2564/6310-6403.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/re2564/6310-6403.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/re2564/resvlib64.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/re2564/resvlib64.pdf
http://library.tru.ac.th/
https://www.facebook.com/library.tru/
https://www.facebook.com/library.tru/
https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
http://library.tru.ac.th/images/rp/acplan64.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/acplan64.pdf


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เดือน
ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2564/t6310-6403.pdf 

- กองนโยบายและแผน 
   (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น   ผลการใช้

จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น  

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

  การประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 27 
มกราคม 2564 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สรุปผลการ
ติดตามผลการด าเนินงาน ระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2563 รอบ 
6 เดือน ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2563 (1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน 
2563) หน้า 45-47 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/256401.pdf 

- กองนโยบายและแผน  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
หรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

o แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
https://bit.ly/3enGiun 
 
 

- งานพัสดุ 
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O22 ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสด ุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 
 

  สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
(สขร) 
https://bit.ly/3eq8HjA 
 

- งานพัสดุ 
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

http://library.tru.ac.th/images/rp/re2564/t6310-6403.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/re2564/t6310-6403.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/256401.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/256401.pdf
https://bit.ly/3enGiun
https://bit.ly/3eq8HjA


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดั
จ้างหรือการจดัหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง เช่น งานท่ีซื้อหรือจ้าง 

วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธกีารซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตผุล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น  

o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจดัจ้าง)  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2564 

  สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
(สขร) 
https://bit.ly/3eq8HjA 
 

- งานพัสดุ 
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O24 รายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจดัซื้อจัดจ้าง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เปน็ต้น  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

  สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
(สขร) 
https://bit.ly/3eq8HjA 
 

- งานพัสดุ 
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมจีุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคณุธรรม  

o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน  

o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

  มาตรการด าเนินงานด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลยั 
http://hrm.tru.ac.th/index.php?
module=hrm013 
 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร  การสรา้งทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  

o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย ์
http://hrm.tru.ac.th 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

https://bit.ly/3eq8HjA
https://bit.ly/3eq8HjA
http://hrm.tru.ac.th/index.php?module=hrm013
http://hrm.tru.ac.th/index.php?module=hrm013
http://hrm.tru.ac.th/


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณใหโ้ทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย ์
http://hrm.tru.ac.th 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นตน้  

o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563 

  รายงานประจ าปี 2563 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2563/rlibtru63.pdf 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น  

  ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
http://www.tru.ac.th/claim 
 
 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบั
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

  ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
http://www.tru.ac.th/claim 
 
 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
ประจ าป ี

o แสดงข้อมลูสถิตเิรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรยีน เช่น จานวนเรื่อง 
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น  

  (กรณีไมม่ีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 
 
 

  ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
http://www.tru.ac.th/claim 
 
 

- ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 

http://hrm.tru.ac.th/
http://library.tru.ac.th/images/rp/re2563/rlibtru63.pdf
http://library.tru.ac.th/images/rp/re2563/rlibtru63.pdf
http://www.tru.ac.th/claim
http://www.tru.ac.th/claim
http://www.tru.ac.th/claim


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

  Facebook : 
https://www.facebook.com/libra
ry.tru/ 
inbox : 
https://www.facebook.com/mes
sages/t/library.tru 
e-mail : 
library.tru@lawasri.tru.ac.th 
Line : @617vmlhb 

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิ
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ ของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่น ความ
คิดเห็น หรือร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น  

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

  การบริหารงานแบบมสี่วนร่วมโดยให้
บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 
http://library.tru.ac.th/images/sa
r/s2562/1-1-4-27.pdf 
เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ 
เข้าส านักวิทยบริการฯ เพื่อการ
ให้บริการ งานออกร้านหนังสือ
(ออนไลน์) ประจ าปี 2564 Book fair 
Online 2021 (New Normal) 
https://sites.google.com/view/b
ookfaironline2021 
รายการคดัเลือกหนังสือ ประจ าปี 
2564  
https://drive.google.com/file/d/
1J7CUENPZwPaRAys76u9PvG9ls
FQ4aO8j/view?usp=sharing
รายการเสนอซื้อหนังสือ ประจ าปี 
2564  

- ทุกหน่วยงาน 
- เว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

https://drive.google.com/file/d/
10usgJjT3ECo01gSaWQ1ybFlcZjE
rr2h3/view?usp=sharing 
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2563 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2564/resvlib64.pdf 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต อย่างชัดเจน  

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

  ระบบแจ้งเรื่องร้อยเรยีน/ร้องทุกข์ 
http://www.tru.ac.th/claim/ 
http://library.tru.ac.th/ 

- ส านักงานอธิการบด ี
  (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ทุกหน่วยงาน 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2564 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/acplan64.pdf 

- ข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เดือน
ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/re2564/t6310-6403.pdf 

- ข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย เป็นต้น  

o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

  การประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 27 
มกราคม 2564 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สรุปผลการ
ติดตามผลการด าเนินงาน ระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2563 รอบ 
6 เดือน ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2563 (1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน 
2563) หน้า 45-47 
http://library.tru.ac.th/images/rp
/256401.pdf 

- ข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

O42 มาตรการส่งส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 

o มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตัิของหน่วยงาน 
เป็นต้น  

o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏบิัติ การก าหนดแนวทางการกา
กับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

 
 
 
 
 

  มาตรการด าเนินงานด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลยั 
http://hrm.tru.ac.th/index.php?
module=hrm013 
 

- คณะกรรมการ ITA 
- ผู้บริหาร 

http://library.tru.ac.th/images/rp/256401.pdf
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู 
การด าเนินงาน 

 “มี” ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (URL) หน่วยงานให้ข้อมูล 
มี ไม่มี 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
ส านักวิทยบริการฯ ท่ีมีบุคคลภายนอก
เป็นคณะกรรมการ 
http://library.tru.ac.th/images/sa
r/s2562/1-1-4-25.pdf 

- ทุกหน่วยงาน 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  กรุณาส่งแบบฟอร์มการรายงานผลฯ ให้ผู้ประสานงาน (นายนพดล มีคุณ) ในรูปแบบ ไฟล์ word  
 ทาง e-mail: don.city4194@gmail.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
 1. ผศ.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์   โทรศัพท์ 095-695-6532 
 2. นายนพดล มีคุณ โทรศัพท์ 086-507-5589 
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