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ตารางเพื่อทบทวน/ตรวจสอบการมีหลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ชื่อหน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบรกิารวิชาการ และระบบออนไลน์ ( http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php)  
* หมายเหตุ : การรายงานผลต่างๆที่ระบุว่า ปี พ.ศ. 2565 หมายถึง ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 

ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม

ประกอบค าตอบ 

มี
ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน  
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน 

o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการ
แบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/engagement/backend/file/ita/01.pdf 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021021831.pdf 
3. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/465204954.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021844.pdf 
 

 

ช่องนี้ใช้ตอบ 
กรณีที่หน่วยงานที่ไม่
ส า ม า ร ถ เ ปิ ด เ ผ ย
ข้อมูลใดได้ เนื่องจาก
มี ข้ อ จ า กั ด ห รื อ
เหตุผลความจ าเป็น
ท า ให้  ไม่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่
ก า ห น ด ไ ด้  ใ ห้
หน่ วย งานอธิบาย
เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จ า
เป็นมาอย่างละเอียด
ห รื อ จ ะ ต้ อ ง ร ะ บุ
เหตุผลด้านกฎหมาย
ห รื อ ข้ อ จ า กั ด อั น
สุ ด วิ สั ย ล ง ใน ช่ อ ง
ค าอธิบาย 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผู้บริหาร
สูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

o แสดงข้อมูล อย่างน้อย
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/personnel.php 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/hotline.php?b=1 

 

http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php
http://learn.vru.ac.th/engagement/backend/file/ita/01.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021021831.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021844.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/hotline.php?b=1
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม

ประกอบค าตอบ 

มี
ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน  

ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทาง
การติดต่อของผู้บริหารแต่ละ
คน 

เพิ่ ม เติ มประกอบ
ค าตอบ 
เป็นไปตาม 
เ ง่ื อ น ไ ข ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ใ น แ บ บ วั ด 

OIT  
ปรากฏในคู่มือหน้า 
3 0  ข อ ง คู่ มื อ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ฯ ใ น
ปีงบประมาณ 2565 

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด   

1. https://1th.me/Q30Qt  
2. https://1th.me/adXIV 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021946.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021947.pdf 
5.http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021948.PDF 

 
o4 แผน

ยุทธศาสตร์
หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

 
 
 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/263848987.pdf 
2. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/916947920.pdf 
3. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020060832.pdf 
5. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020060829.pdf 
6. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051428.pdf 
7. http://plan.vru.ac.th/?page_id=3710 
8. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021949.pdf 
 

 
 

 

https://1th.me/Q30Qt
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021946.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021947.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021948.PDF
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/263848987.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020060832.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020060829.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051428.pdf
http://plan.vru.ac.th/?page_id=3710
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021949.pdf


 
 

3 

 

ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 
ค าอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค าตอบ มีข้อมูล

() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 
o5 ข้อมูลการ

ติดต่อ  
O แสดงข้อมูลการติดต่อของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
   O ที่อยู่หน่วยงาน 
   o หมายเลขโทรศัพท์ 
   o E-mail 
  o แผนที่ตั้ง 

  1.https://1th.me/U1vnY 
2. http://rspg.vru.ac.th/ 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/contact.php?c=1 
4. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/contact.php  

 

 

o6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

 

  
1. http://202.29.39.5/showlawspage.php 
2. http://202.29.39.5/about-vru/showlaws2.html 
3. http://council.vru.ac.th/matispa.php 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/servicedoc.php 
5. http://202.29.39.5/about-vru/information-vru.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://1th.me/U1vnY
http://rspg.vru.ac.th/
http://learn.vru.ac.th/learn/contact.php?c=1
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/contact.php
http://202.29.39.5/about-vru/showlaws2.html
http://council.vru.ac.th/matispa.php
http://learn.vru.ac.th/learn/servicedoc.php
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 
ค าอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค าตอบ มีข้อมูล

() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 
การประชาสัมพันธ์  
๐7 ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง

กับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกจิของหน่วยงาน 

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 
2565  

 

 1.http://learn.vru.ac.th/learn/index.php 
2. http://rspg.vru.ac.th/ 
3.https://www.facebook.com/learnofficevru 
4.https://www.facebook.com/learnoffice007/ 
5. https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/ 
6. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/ 
7. https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401 
8. https://www.facebook.com/groups/2680052938929364 
9.https://www.youtube.com/channel/UC5fsvIq5H1b_DhEjdpSXqOA 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
๐8 Q&A 

 
o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, 
กล่องข้อความถาม-ตอบ,  
Messenger Live Chat, Chabot เป็น
ต้น  (ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว) 

 

 

 1.https://www.facebook.com/learnofficevru 
2.https://www.facebook.com/learnoffice007/ 
3. https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/ 
4. https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401 
5. https://www.facebook.com/groups/2680052938929364 
6. http://202.29.39.5/about-vru/complain.html 

  

 

http://learn.vru.ac.th/learn/index.php
http://rspg.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/learnofficevru
https://www.facebook.com/learnoffice007/
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/
https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401
https://www.facebook.com/learnofficevru
https://www.facebook.com/learnoffice007/
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401
https://www.facebook.com/groups/2680052938929364
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  

ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 
ค าอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค าตอบ มีข้อมูล

() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 
๐9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram 
เป็นต้น 

 
 
 
 

  1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/ 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/index.php 
3. http://rspg.vru.ac.th/ 
4. https://www.facebook.com/learnofficevru 
5. https://www.facebook.com/learnoffice007/ 
6. https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/.  
7. https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401 
8. https://www.facebook.com/groups/2680052938929364 
9. https://www.youtube.com/channel/UC5fsvIq5H1b_DhEjdpSXqOA 

 

 

http://learn.vru.ac.th/learn_2021/
http://learn.vru.ac.th/learn/index.php
http://rspg.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/learnofficevru
https://www.facebook.com/learnoffice007/
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401
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ทุกหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
       การด าเนินงาน 
๐10 แผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปี พ.ศ. 2565 

 

 

 1. http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051223.pdf 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020050522.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1094408985.pdf 
5. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf 
6. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021950.pdf 
 

 

 

http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020050522.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1094408985.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf
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ทุกหน่วยงาน 

๐11 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การ
ด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีในข้อ o10 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 

o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน   ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

 

 1. http://plan.vru.ac.th/?page_id=2756 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051224.pdf 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051225.pdf 
4. https://plan.vru.ac.th/?page_id=6869#1515468588242-6e89b94e-9b0b 
5. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf 
6. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf 
7. https://plan.vru.ac.th/?page_id=6874 
8. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf 
 
 
 

 

http://plan.vru.ac.th/?page_id=2756
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051224.pdf
https://plan.vru.ac.th/?page_id=6869#1515468588242-6e89b94e-9b0b
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf
https://plan.vru.ac.th/?page_id=6874
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf
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ทุกหน่วยงาน 

๐12 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ประจ าปี  

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. https://plan.vru.ac.th/?page_id=2756 
2. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf 
3. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/679649711.pdf 
5. https://1th.me/Vvq3S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf
https://1th.me/Vvq3S
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การปฏิบัติงาน 
๐13 คู่มือหรือ

มาตรฐาน     
การ
ปฏิบัติงาน** 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 
 
 
 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn/quality.php?typedocid=3 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2019110188.pdf 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2018082223.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2018060814.pdf 
5. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/399441473.pdf 
6. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061025.pdf 
7. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061024.pdf 
8. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080519.jpg 
9. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080518.pdf 
10. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030832.pdf 
11. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030833.pdf 
12. https://1th.me/86SAD 
13. https://1th.me/p4SiW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2018082223.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2018060814.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/399441473.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061025.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061024.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080519.jpg
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080518.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030832.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030833.pdf
https://1th.me/86SAD
https://1th.me/p4SiW
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

การให้บริการ  
๐14 คู่มือหรือ

มาตรฐาน      
การให้บริการ  

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน
หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ 
อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือ
ภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 

o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 
1 คู่มือ 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn/quality.php?typedocid=3  
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2019110188.pdf  
3. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/399441473.pdf 
4.  http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcpl/SSR_dcpl2019012864.pdf 
5. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061025.pdf 
6. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061024.pdf 
7. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080519.jpg 
8. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080518.pdf 
9. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030832.pdf 
10. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030833.pdf 
 
 

 

๐15  ข้อมูลเชิง
สถิติ            
การให้บริการ 
(อย่างน้อย 
ตั้งแต่ ตุลาคม-
64 ถึงมีนาคม 
65) 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เ ดื อ น  ที่ มี ข้ อ มู ล ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1996804289.pdf  
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061026.pdf 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061027.pdf 
4. https://1th.me/SCyZc 
5. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf  

 

 

http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/399441473.pdf
file:///C:/Users/VRU/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20%0d5
file:///C:/Users/VRU/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20%0d5
file:///C:/Users/VRU/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20%0d5
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061025.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061024.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080519.jpg
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2019080518.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2021030832.pdf
https://1th.me/SCyZc
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf
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ทุกหน่วยงาน 

๐16 รายงานผล
การส ารวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ 
** 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1996804289.pdf   
2. https://1th.me/SCyZc 
3. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061026.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061027.pdf 
5. https://1th.me/LticY 
6. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf  
7. http://www.vru.ac.th/link-information/Satisfaction-vru-2563.pdf 
  
 
 

 

http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1996804289.pdf
https://1th.me/SCyZc
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcqc/SSR_dcqc2020061027.pdf
https://1th.me/LticY
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf
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๐17 E–Service ** o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูล
หรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายัง
หน่วยงาน 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

 
 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/ 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/index.php 
3. http://rspg.vru.ac.th/ 
4. https://www.facebook.com/learnofficevru 
5. https://www.facebook.com/learnoffice007/ 
6. https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/ 
7. Email : learnoffice@vru.ac.th 
8. http://learn.vru.ac.th/learn/hotline.php?b=1 
9. http://vehicle.vru.ac.th/ 
10. http://engagement.vru.ac.th/ 
11. http://rspg.vru.ac.th/books/add 
12. https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://learn.vru.ac.th/learn/index.php
http://rspg.vru.ac.th/
https://www.facebook.com/learnofficevru
https://www.facebook.com/learnoffice007/
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/
mailto:learnoffice@vru.ac.th
http://learn.vru.ac.th/learn/hotline.php?b=1
http://vehicle.vru.ac.th/
http://engagement.vru.ac.th/
http://rspg.vru.ac.th/books/add
https://www.facebook.com/VRU-U2T-101634392107401
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ 2565 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
๐18  แผนการใช้

จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี  
 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

อ ย่ า ง น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรร และงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปี พ.ศ. 2565 
 

 

 1. http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302 
2. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1094408985.pdf  
3. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf 
4. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2021021950.pdf 
5. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051223.pdf 
6. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020050522.pdf 

 

 

http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1094408985.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020050522.pdf
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ทุกหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

๐19 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ีรอบ 6 
เดือน 
(ตุลาคม-64-
มีนาคม 65) 

o แ ส ด ง ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีในข้อ o18 

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
อ ย่ า ง น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
ปี พ.ศ. 2565 

 

 

 1. http://plan.vru.ac.th/?page_id=2756 
2.https://plan.vru.ac.th/?page_id=6869#1515468588242-6e89b94e-9b0b 
3. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf 
4. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf 
5. https://plan.vru.ac.th/?page_id=6874 
6. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf 
7. https://1th.me/AnjRo 
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 
8. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051224.pdf 
9. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051225.pdf 

 

 

๐20 รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปี 

o แสดงผลการด า เนิ น ง านต าม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้

จ่ า ย งบประมาณ อย่ า งน้ อย
ประกอบด้ วย  ผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. http://plan.vru.ac.th/?page_id=2756  
2. https://plan.vru.ac.th/?page_id=6869#1515468588242-6e89b94e-9b0b 
3. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf 
4. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf 
5. https://plan.vru.ac.th/?page_id=6874  
6. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf 
7. http://202.29.39.5/about-vru/information-vru.html 
 
 
 

 

http://plan.vru.ac.th/?page_id=2756
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051224.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051225.pdf
http://plan.vru.ac.th/?page_id=2756
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-2.pdf
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload_new/files/1_2565/5.1-3.pdf
https://plan.vru.ac.th/?page_id=6874
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1905760548.pdf
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ทุกหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
๐21 แผนการจัดซื้อ  

จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แ ผ น ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ ต า ม ที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
พ.ศ. 2565 

* กรณไีม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 
แ ส น บ า ท ห รื อ ก า ร จั ด จ้ า ง ที่
กฎหมาย ไม่ ได้ ก าหนดให้ต้ อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
หน่ วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดย
ละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

 

 1. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=7 
2. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=1 

 

 

http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=1
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๐22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้ าง
ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ .  2560 ยกตั วอย่ า ง เช่ น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=1 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051226.PDF 
3. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=8 
4. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=2 
5. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=1
http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020051226.PDF
http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=8
http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=2
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

๐23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน  ที่ มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

 

 1.http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกหน่วยงาน 
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๐24 รายงานผล
การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

 

 1. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=3 
2. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=6 

 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๐25 นโยบายการ

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o เป็น นโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 

 แสดง นโยบายของผู้บริหารสูงสุด 
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน 

 
 
 

 

 1. https://1th.me/fxPPY  
2. http://pres.vru.ac.th/?p=4271 
3. http://pres.vru.ac.th/#features 
4. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/438596794.pdf 
5. http://www.vru.ac.th/laws/280619_145926.pdf 
6. http://202.29.39.5//link-information/staff/staffplan-63.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉพาะงานบริหารงานบุคคล 

ทุกหน่วยงาน 

http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=3
https://1th.me/fxPPY
http://pres.vru.ac.th/?p=4271
http://pres.vru.ac.th/#features
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/438596794.pdf
http://www.vru.ac.th/laws/280619_145926.pdf
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

๐26 การ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดง การด าเนินการที่มีความสอด
รับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในข้อ o25 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

 1.  https://1th.me/X2VSG 
2  http://pres.vru.ac.th/?p=4271 
3. http://pres.vru.ac.th/#features 
4. https://1th.me/Q2qPL 
5. https://1th.me/fxPPY 
6. https://1th.me/yhrp7 
7. http://info.vru.ac.th/?p=1876 
8. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/438596794.pdf 
9. https://1th.me/t9ggM 
10. http://www.vru.ac.th/link-information/staff-2562-2565-Teacher.pdf 
11. http://202.29.39.5/link-information/staff-2562-2565.pdf 
12. http://202.29.39.5/link-information/Satisfaction-enagement-vru-2564.pdf 
13. http://202.29.39.5/link-information/report-evalu-63.pdf 
 

 
 
 
 

 

เฉพาะงานบริหารงานบุคคล 

https://1th.me/X2VSG
http://pres.vru.ac.th/?p=4271
http://pres.vru.ac.th/#features
https://1th.me/Q2qPL
https://1th.me/fxPPY
https://1th.me/yhrp7
http://info.vru.ac.th/?p=1876
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/438596794.pdf
https://1th.me/t9ggM
http://202.29.39.5/link-information/staff-2562-2565.pdf
http://202.29.39.5/link-information/Satisfaction-enagement-vru-2564.pdf
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๐27 หลักเกณฑ์
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่าง
น้อยประกอบด้วย 

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ

ก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ของ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 

 1. http://202.29.39.5/staff.html  
2. https://1th.me/fxPPY 
3. https://1th.me/yhrp7 
4. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1747135145.pdf 
5. https://1th.me/Q2qPL 
6. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/40978432.pdf 
7. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/340747973.pdf 
8. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/830713747.pdf 
9. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1550370870.pdf 
10. https://dataset.vru.ac.th/university-information/?preview_id=9448#hfaq-
post-0  
 
 
 
 

 
 
 

 

เฉพาะงานบริหารงานบุคคล 

http://202.29.39.5/staff.html
https://1th.me/fxPPY
https://1th.me/yhrp7
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1747135145.pdf
https://1th.me/Q2qPL
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/340747973.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/830713747.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1550370870.pdf
https://dataset.vru.ac.th/university-information/?preview_id=9448#hfaq-post-0
https://dataset.vru.ac.th/university-information/?preview_id=9448#hfaq-post-0
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๐28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ประจ าปี 

o แสดง ผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย    
ผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/468844414.pdf 
2. https://1th.me/ULafG 
3. https://1th.me/yhrp7 
4. http://202.29.39.5/link-information/finalreposrt-HR-Scorecard-63.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เฉพาะงานบริหารงานบุคคล 

http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/468844414.pdf
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๐29 แนว

ปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ
ต่อเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย  รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รบัผิดชอบ และระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 1. http://www.vru.ac.th/link-information/o29-complain-vru.pdf 
2. http://www.vru.ac.th/link-information/complain-vru-64.pdf 

  

 

ทุกหน่วยงาน 

http://www.vru.ac.th/link-information/o29-complain-vru.pdf
http://www.vru.ac.th/link-information/complain-vru-64.pdf
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๐30 ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

o แสดง ช่องทางทีบุ่คคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย
แยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตกิาร
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงั
ช่องทางขา้งต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 

 1. http://learn.vru.ac.th/learn/hotline.php?b=1  
2. http://www.vru.ac.th/link-information/o29-complain-vru.pdf 
3. http://hotline.vru.ac.th/quiz.php 
4. http://202.29.39.5/about-vru/complain.html 
 
 

 

ทุกหน่วยงาน 

http://learn.vru.ac.th/learn/hotline.php?b=1
http://www.vru.ac.th/link-information/o29-complain-vru.pdf
http://hotline.vru.ac.th/quiz.php
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๐31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2565 

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน 

 

 1.ไม่มีเรื่องร้องเรียน (http://www.vru.ac.th/link-information/o31-data-
complain2564.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
๐32 ช่องทางการ

รับฟังความ
คิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 

 

 1. http://www.vru.ac.th/about-vru/complain.html 
2. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/contact.php  
3. http://rspg.vru.ac.th/pages/contact 
4. https://www.facebook.com/learnofficevru 
5. https://www.facebook.com/learnoffice007/ 
6. https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/ 
7. http://hotline.vru.ac.th/quiz.php  
8. http://202.29.39.5/about-vru/complain.html 

  

 

๐33 การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม
ที่ แสดงถึ งการ เปิ ด โอกาส ให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

o เป็นการด าเนินการในปี  พ.ศ. 
2565 
 
 

 

 1. http://info.vru.ac.th/?p=2154 
2. http://pr.vru.ac.th/?p=1240 
3. http://ita.vru.ac.th/   
4. http://www.vru.ac.th/file_links/Sum-ITA-2561.pdf 
5. http://www.vru.ac.th/file_links/Sum-ITA-2562.pdf 
6. http://hotline.vru.ac.th/quiz.php 
7. http://202.29.39.5/about-vru/complain.html 
 
 
 

 

 

ทุกหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

http://www.vru.ac.th/about-vru/complain.html
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/contact.php
https://www.facebook.com/learnofficevru
https://www.facebook.com/learnoffice007/
https://www.facebook.com/rspg.vru.ac.th/
http://hotline.vru.ac.th/quiz.php
http://ita.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/file_links/Sum-ITA-2561.pdf
http://www.vru.ac.th/file_links/Sum-ITA-2562.pdf
http://hotline.vru.ac.th/quiz.php
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
        เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

๐34   นโยบายไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift 
Policy) 

o แ ส ด ง น โ ย บ า ย ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร 
เจ้ าหน้าที่และบุคลากรทุกคน 
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No 
Gift Policy) 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน

ปัจจุบัน 
*ทั้ งนี้  ให้ เป็ น ไปตามแนวทางที่

ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

 

 1. http://www.vru.ac.th/file_links/Jita-64.pdf 
2. http://www.vru.ac.th/file_links/valaya-ita-64.pdf 
3. http://www.vru.ac.th/link-information/vru-anty-bribe.pdf 
4. https://1th.me/h408k 
5. https://1th.me/TTOJc 
6. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/170537578.pdf 

 

ปรับปรุงนโยบาย
หรือไม่ฯ 

ทุกหน่วยงาน 

http://www.vru.ac.th/file_links/valaya-ita-64.pdf
http://www.vru.ac.th/link-information/vru-anty-bribe.pdf
https://1th.me/h408k
https://1th.me/TTOJc


 
 

27 

๐35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม
ที่ แ สด งถึ ง ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มข อ ง
ผู้บริหารสูงสุด 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่

แสดงให้เห็นถึง การให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุ ง  พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงาน     ด้านคุณธรรม
และโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี  พ.ศ. 

2565 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. http://pr.vru.ac.th/?p=1250 
2.  http://pr.vru.ac.th/?p=1273 
3. http://pr.vru.ac.th/?p=925 
4. http://www.vru.ac.th/file_links/activity-vru-ita-62.pdf 
5. http://learn.vru.ac.th/learn/readactivity.php?actid=705 
6. https://1th.me/TTOJc 
7. https://1th.me/0U4NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรึกษาท่านรองฯ 
กิจกรรมอะไรฯที่
จะตอบ 

ทุกหน่วยงาน 

http://pr.vru.ac.th/?p=925
http://www.vru.ac.th/file_links/activity-vru-ita-62.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/readactivity.php?actid=705
https://1th.me/TTOJc
https://1th.me/0U4NC
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
๐36 การประเมิน

ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดง ผลการประเมินความเสี่ยง 
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน อย่างน้อย ประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

 1. http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2564.pdf 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020061140.pdf 
 
 
 
 
 

 

เฉพาะงานนิติการและ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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๐37 การ
ด าเนินการ
เพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดง การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ใน
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ o36 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2564.pdf 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020061140.pdf 
 

 

เฉพาะงานนิติการและ
หน่วยตรวจสอบภายใน 



 
 

30 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๐38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึก   ที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

o เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. http://pr.vru.ac.th/?p=925 
2. http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020061141.pdf  
3. http://learn.vru.ac.th/learn/readactivity.php?actid=705 
4. http://ita.vru.ac.th/ 
5. http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php 
6. http://202.29.39.5/valaya-ita.html 
7. http://pr.vru.ac.th/?p=1273 
8. http://pr.vru.ac.th/?p=1240 
 

 

ทุกหน่วยงาน 

http://learn.vru.ac.th/learn/documents/dcgl/SSR_DCGL2020061141.pdf
http://learn.vru.ac.th/learn/readactivity.php?actid=705
http://ita.vru.ac.th/
http://learn.vru.ac.th/engagement/ita.php
http://202.29.39.5/valaya-ita.html
http://pr.vru.ac.th/?p=1273
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

แผนป้องกันการทุจริต 
๐39 แผนปฏิบัติ

การป้องกัน
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดง แผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลา
ด าเนินการ 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

 

 1. http://www.vru.ac.th/link-information/o39-riskplan-2564.pdf 
2. https://1th.me/qWtgZ 
 
 
 
 

 

เฉพาะงานนิติการ 
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๐40 รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

o แสดง ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 

o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ  

   ปี พ.ศ. 2565 

 

 1. https://1th.me/VzySl 
2. http://www.vru.ac.th/link-information/o40-report2564-6-month.pdf 
3. https://1th.me/qWtgZ 
4.http://ita.vru.ac.th/ 
5. http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2562.pdf 
6. http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2564.pdf 
 
 
 

 

เฉพาะงานนิติการ 

https://1th.me/qWtgZ
http://ita.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2562.pdf
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๐41 รายงานผล
การ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. https://1th.me/VzySl 
2.. http://www.vru.ac.th/link-information/o41-report-2564.pdf 
3. http://ita.vru.ac.th/ 
4. http://www.vru.ac.th/link-information/o39-riskplan-2564.pdf  
5. http://www.vru.ac.th/link-information/o40-report2564-6-month.pdf 
6. http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2562.pdf 
 
 
 
 
 

 

เฉพาะงานนิติการ 

http://ita.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/link-information/o39-riskplan-2564.pdf
http://www.vru.ac.th/link-information/report-corruption-2562.pdf
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ข้อ ข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรากฏหน้า 

Website ของหน่วยงาน 

ผลด าเนินงาน  
ลิงค์หรือ URL ข้อมูล 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบ

ค าตอบ 
มี

ข้อมูล
() 

ไม่มี
ข้อมูล 

() 

  

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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๐42 มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดง การวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส      ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 

   ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  

o มีการ ก าหนดแนวทาง การน าผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการ เ พ่ือขับ เคลื่ อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่ วยงานให้ดี ขึ้ น  ซึ่ ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้
น า ไ ปสู่ ก า ร ปฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร
รายงานผล 

 

 1. http://ita.vru.ac.th/ 
2. http://www.vru.ac.th/file_links/Analyze-ITA-2563-O42.pdf 
3. https://1th.me/VzySl 
4. http://www.vru.ac.th/file_links/o43-vru.pdf 
5. https://1th.me/29iTP 
6. https://1th.me/BoVTd 
7. https://1th.me/qsUax 
8. https://1th.me/If7JT 
9. https://1th.me/VzySl 
10. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/550173819.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกหน่วยงาน 

http://ita.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/file_links/Analyze-ITA-2563-O42.pdf
https://1th.me/VzySl
http://www.vru.ac.th/file_links/o43-vru.pdf
https://1th.me/29iTP
https://1th.me/BoVTd
https://1th.me/qsUax
https://1th.me/If7JT
https://1th.me/VzySl
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๐43 การ
ด าเนินการ
ตาม  
มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความ  
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  

o แสดง ความก้าวหน้าหรือผลการ
ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม   

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

 1. http://pr.vru.ac.th/?p=1273 
2. http://pr.vru.ac.th/?p=1240 
3. http://info.vru.ac.th/?p=1935 
4. http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1346890589.pdf  
5. http://www.vru.ac.th/link-information/ITA-VRU-2564.pdf 
6. https://1th.me/VzySl  
7. http://www.vru.ac.th/file_links/valaya-ita-64.pdf 
8. http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload/files/2_2563/4.1-1.pdf 
9. https://1th.me/mbtJk 
10. http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=8 

 

 

 

ปรับปรุงแบบการตอบข้อมูล OITใหม่ 
วันที่ 10 มกราคม 2565 

ทุกหน่วยงาน 

http://pr.vru.ac.th/?p=1273
http://pr.vru.ac.th/?p=1240
http://info.vru.ac.th/?p=1935
http://learn.vru.ac.th/learn_2021/backend/file/file_all/1346890589.pdf
http://www.vru.ac.th/link-information/ITA-VRU-2564.pdf
https://1th.me/VzySl
http://mms.vru.ac.th/kcfinder/upload/files/2_2563/4.1-1.pdf
https://1th.me/mbtJk
http://procurement.vru.ac.th/index.php?type=8

