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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 
เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่เชื ่อถือได้ มีข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย สถาบันจึงกำหนด
มาตรการเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญของ
สถาบันตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ  
ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งที่เก่ียวข้อง 
มาตรการ 

1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารพื้นฐาน ทางเว็บไซต์ของสถาบันและช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้น ข้อมูลที่ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ดังนี้ 

ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

1 โครงสร้างองค์กร - ฝ่ายบริหาร - คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

2 
 

ข้อมูลทั ่วไปของผู ้บริหาร
ระดับสูง 
 

- งานบริหาร
ทั่วไปและสื่อสาร
องค์กร 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

3 อำนาจหน้าที่และภารกิจ
ตามกฎหมาย 

- ฝ่ายบริหาร - คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

4 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  
พันธกจิ 

- งานยุทธศาสตร์ 
แผน และ
งบประมาณ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

5 ข้อมูลการติดต่อ - งานบริหารทั่วไป
และสื่อสารองค์กร 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

6 กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ หรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - งานบริหารทั่วไป
และสื่อสารองค์กร 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ   
1 ครั้ง 

8 ช่องทางให้สอบถามข้อมูล
และหน่วยงานตอบทาง
เว็บไซต์ช่องทางติดต่อ
หน่วยงานทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

- งานบริหารทั่วไป
และสื่อสารองค์กร 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

9 แผนปฏิบัติการประจำปี - งานยุทธศาสตร์ 
แผน และ
งบประมาณ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

10 รายงานการติดตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
(รายไตรมาส) 

- งานยุทธศาสตร์ 
แผน และ
งบประมาณ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ทุก 3 เดือน 

11 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีในปีที่ผ่านมา 

- งานยุทธศาสตร์    
แผน และ
งบประมาณ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

12 คู่มือหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ฝ่ายบริหาร 
- ทุกส่วนงานใน
สถาบัน 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

- ฝ่ายบริหาร 
- ทุกส่วนงานใน
สถาบัน 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

14 ข้อมูลเชิงสถิติของการ
ให้บริการ 

- งานทะเบียนและ
วัดผล 
- งานวิทยทรัพยากร 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

15 รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในการฝึกงานของ
นักเรียนและนักศึกษา 

- งานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

16 การให้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์  
(E-Services) 

- งานวิจัย บริการ
วิชาการและวิรชักิจ 
- งานทะเบียนและ
วัดผล 
- งานวิทยทรัพยากร 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

17 งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

- งานยุทธศาสตร์ 
แผน และ
งบประมาณ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

18 รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี (ราย
ไตรมาส) 

- งานยุทธศาสตร์ 
แผน และ
งบประมาณ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ทุก 3 เดือน 

19 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ในปี
ที่ผ่านมา 

- งานการเงิน
และบัญชี 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

20 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

งานพัสดุ งานพัสดุ ปีละ 1 ครั้ง 

21 ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

งานพัสดุ งานพัสดุ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

22 สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

งานพัสดุ งานพัสดุ เดือนละ 1 ครั้ง 

23 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุใน
รอบปีงบประมาณ ในปีที่
ผ่านมา 

งานพัสดุ งานพัสดุ ปีละ 1 ครั้ง 

24 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

25 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

26 หลักเกณฑ์การบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน 
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

27 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีในปีที่ผ่านมา 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

28 คู่มือ/รายละเอียด ขั้นตอน
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
ในการดำเนินการกับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

- คณะทำงานเพ่ือ
เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน 

29 ช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

- ฝ่ายบริหาร - คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน 

30 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำป ี

- คณะทำงานเพ่ือ
เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานขอ
หน่วยงานภาครัฐ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

31 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

- ฝ่ายบริหาร - คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน 

32 กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน

- ฝ่ายบริหาร 
- ส่วนงานต่าง ๆ  

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

หรือการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของสถาบัน 

ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

33 เจตจำนงของผู้บริหาร
สูงสุดในการบริหารองค์กร
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

- อธิการบดี - คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทันที หากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ทบทวนเป็นระยะ อย่าง
น้อยทุก 1 ปี 

34 กิจกรรมที่แสดงว่าผู้บริหาร
สูงสุดได้ให้ความสำคัญกับ
การปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- คณะทำงานเพ่ือ
เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

35 รายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชนส์่วนรวม 

- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ 
- ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและ
นักศึกษา 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

36 กิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดำเนินการตามแนว
ทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- ฝ่ายบริหาร 
- ทุกส่วนงาน 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ลำดับ ประเภทของข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการรวบรวม 
และตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ความถี่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

37 กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรให้บุคลากรมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

- ฝ่ายบริหาร 
- ทุกส่วนงาน 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

38 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

- คณะทำงานเพ่ือ
เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- คณะทำงานเพ่ือเข้า
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ปีละ 1 ครั้ง 

 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องจัดเตรียมข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น

ปัจจุบัน โดยเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน ก่อนส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการเผยแพร่ 
ยกเว้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลภารกิจประจำของหน่วยงาน 

 
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ ในการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่ 

4. ให้คณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ กำกับติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างสมํ ่าเสมอ 
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคต่อ
ผู้บริหารสถาบันที่รับผิดชอบเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. ให้คณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีหน้าที่พิจารณาทบทวน เนื้อหา รายละเอียด ความถูกต้องและรูปแบบของเว็บไซต์สถาบัน
อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม กรณีพบข้อผิดพลาด ให้รีบดำเนินการ
แก้ไขทันทีพร้อมรายงานให้ผู้บริหารสถาบันที่รับผิดชอบทราบ 

6. ให้คณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สรุปข้อมูลการเข้าสืบค้นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารสำหรับสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน
ให้ผู้บริหารสถาบันที่รับผิดชอบทราบอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 


