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ขื่อหน่วยงาน    มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน   http://www.tsu.ac.th/ 

ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 
ข้อมูลพื้นฐาน 

01 โครงสร้างหน่วยงาน √  http://www.tsu.ac.th/structure_tsu.php 
02 ข้อมูลผู้บริหาร √  http://www.tsu.ac.th/administrator.php 
03 อ านาจหน้าที่ √  http://www.tsu.ac.th/images/ACT_TSU51.pdf 
04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน √  http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page.php?idm=3&mid=442 
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน √  http://www.tsu.ac.th/map.php (เก่ียวกับมหาวิทยาลัย) 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  √ http://legal.tsu.ac.th/ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ √  http://www.tsu.ac.th/index.php ( ข่าวประชาสัมพันธ์) 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
08 Q&A  √  
09 Social Network √  https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/ 
 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/structure_tsu.php
http://www.tsu.ac.th/administrator.php
http://www.tsu.ac.th/images/ACT_TSU51.pdf
http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page.php?idm=3&mid=442
http://www.tsu.ac.th/map.php
http://legal.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/
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ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.2  การบริหารงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล  “ไม่มี” ระบุเหตุผล 

แผนการด าเนนิงาน 
010 แผนด าเนินงานประจ าปี  √  
011 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  √  
012 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี √  http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=790&idm=3&

mid=441 
การปฏิบัติงาน 

013 มาตรการปฏิบัติงาน √  http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=5&mi
d=316 

การให้บริการ 
014 มาตรฐานการให้บริการ √  http://conference.tsu.ac.th/web/howto.php 

https://apps.tsu.ac.th/itsm/ 
https://ipass.tsu.ac.th/ipass/office/one.jsp 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ √  https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=404 
016 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ √  https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=404 
017 E-Service √  Website: https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/ 

Website: https://apps.tsu.ac.th/vehicle/ 
Website: http://conference.tsu.ac.th/web/index.html 
Website: https://apps.tsu.ac.th/reserve_mtsk/ 

http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=790&idm=3&mid=441
http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=790&idm=3&mid=441
http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=5&mid=316
http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=5&mid=316
http://conference.tsu.ac.th/web/howto.php
https://apps.tsu.ac.th/itsm/
https://ipass.tsu.ac.th/ipass/office/one.jsp
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=404
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=404


3 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่  9. การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี √  http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page.php?idm=3&mid=419 
019 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 

เดือน 
√  http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=767&idm=3&

mid=419 
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี √  http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page.php?idm=3&mid=419 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ √  http://www.tsu.ac.th/ (จัดซื้อจัดจ้าง) 

http://fad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=375&aNum=2017103111192
4 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

√  http://www.tsu.ac.th/ (จัดซื้อจัดจ้าง) 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน √  http://www.tsu.ac.th/ (จัดซื้อจัดจ้าง) 
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี √  http://www.tsu.ac.th/ (จัดซื้อจัดจ้าง) 

 

 

 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.4  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล √  http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=1&mi
d=300 
http://capr.tsu.ac.th/ 

026 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล √  http://capr.tsu.ac.th/ 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล √  http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=1&mi

d=301 
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 
√  http://www2.tsu.ac.th/org/capr/UserFiles/611112-1.pdf 

http://capr.tsu.ac.th/ 
 

 

 

 

 

 

http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=1&mid=300
http://www2.tsu.ac.th/org/capr/page_detial_menu.php?idm=1&mid=300
http://www2.tsu.ac.th/org/capr/UserFiles/611112-1.pdf
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ตัวช้ีวัดย่อยที่  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต √  http://www.tsu.ac.th/UserFiles/09042018-3_change_admin.pdf 
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต √  http://www.tsu.ac.th/complaint/ 
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี √  http://www2.tsu.ac.th/ita/index.php?idm=1&mid=414 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น √  http://www.tsu.ac.th/complaint/ 

http://www.tsu.ac.th/president_online.php 
https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/ 

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม √  http://www.tsu.ac.th/president_online.php 
 

 

 

 

 

http://www.tsu.ac.th/UserFiles/09042018-3_change_admin.pdf
http://www.tsu.ac.th/complaint/
http://www.tsu.ac.th/president_online.php
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=713&aNum=201901290854
43 

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 
http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=713&aNum=201901290854
43 

037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 
http://www.tsu.ac.th/index.php 
http://www.tsu.ac.th/vision.php 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/index.php
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040 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 6 เดือน 

 √  

041 รายงานการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  √  
 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ มี ไม่มี หมายเหตุ 
“มี” ระบุต าแหน่งข้อมูล 

“ไม่มี” ระบุเหตุผล 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ √  https://apps.tsu.ac.th/train/main.jsp?mod=PROJECTSERV 
http://sosk.tsu.ac.th/sosk2016/ 
https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp 

043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม √  http://www.tsu.ac.th/index.php 
https://www.academic.tsu.ac.th/index.php 
http://cc.tsu.ac.th/Menu.php?ID=368#! 
http://fad.tsu.ac.th/ 

044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101933 

045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต √  http://www.tsu.ac.th/complaint/ 

https://apps.tsu.ac.th/train/main.jsp?mod=PROJECTSERV
http://sosk.tsu.ac.th/sosk2016/
https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp
http://www.tsu.ac.th/index.php
https://www.academic.tsu.ac.th/index.php
http://cc.tsu.ac.th/Menu.php?ID=368
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/complaint/
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http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101935 
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน √  http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101934  
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 √   

048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  √  
 

 


