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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



คำนำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยัง

คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป็นไปตาม

หลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยสอบถามการรับรู้และ

ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External 

Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ส่วนที่ 

3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานปีที่ผ่านมา และวางแผนกำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพ่ือที่หน่วยงาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ต่อไป 
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สารบัญ 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามตัวชี้วัด 1 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียงตามคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

2 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไขในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4 

แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 

ภาคผนวก   12 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  
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วิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสตามตัวช้ีวัด 
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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียงตามคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน กลุ่มการรับรู้ 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 ข้อมูลสาธารณะ 

2 การป้องกันการทุจริต 100.00 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 99.48 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.91 

5 การใช้อำนาจ 98.90 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.59 

7 การใช้งบประมาณ 98.12 

8 คุณภาพการดำเนินงาน 84.68 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.21 

10 การปรับปรุงการทำงาน 80.73 

 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ การ

แก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการใช้งบประมาณ อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนตัวชี้วัด

ที่ต้องมีการปรับปรุง ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทำงาน 
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ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไขในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

        

ลำดับ ตัวชี้วัด ปี 65 ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานเจ้าภาพ 

 1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

84.68 1. ควรมกีารพัฒนาวิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจง
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปีให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบการสรปุข้อมูล หรือ
อินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสมัพันธ์ภายใน 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบอย่างทั่วถึงผา่นช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ เชน่ ช่องทางออนไลน์ (Line, 
Facebook) หรือบอร์ดประชาสมัพันธ์ เป็นตน้ 
2. ควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีสว่น
ร่วมในการจัดทำแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
พร้อมทั้ง กำกับติดตามให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำกับ
ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3. ควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจา้งฯพร้อมทั้ง
เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งฯ ให้ครบ
ตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยขอ้มูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง/จดัหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก 

กองนโยบายและแผน  

2  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

80.19 1. ควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – 
สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
สองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ลำดับ ตัวชี้วัด ปี 65 ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานเจ้าภาพ 

3  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

78.02  1. ควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนนิงานของ
หน่วยงาน โดยสามารถสรปุจากรายงานผลการ
ดำเนนิงานประจำปี รวมถึง สามารถสรุปจาก
รายงานผลการสำรวจความพงึพอใจในการ
ให้บริการ แสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปี
ก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยา่ง
ชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผน่พับ อินโฟ
กราฟิก ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เปน็ตน้ 

 สำนักงานอธิการบด ี

     
 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

        

ลำดับ ตัวชี้วัด ปี 65 ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานเจ้าภาพ 

1  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 99.48 1. การปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นยังมี
บางส่วนไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลา
ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 
2. ยังมีการปฏิบัติงานหรือให้บริการกับพวก
พ้องบ้างเล็กน้อย 
3. ขาดความทุ่มเทในการปฏบิัตงิาน และ
ความรับผิดชอบในงานอยูบ่้าง  

กองบริหารงานบุคคล 

2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

98.12 1. ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เก่ียวกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำป ี
2. ขาดการให้โอกาสมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3. ขาดการกำกับให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพสัดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบไดไ้ม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบ 
การรายใดรายหนึ่ง  

 กองนโยบายและแผน 
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ลำดับ ตัวชี้วัด ปี 65 ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานเจ้าภาพ 

 3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 98.90 1. ขาดการทบทวนกระบวนการการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์วิธีการมอบหมาย
งานตามตำแหนง่หน้าที่จาก ผู้บงัคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 
3. ได้รับการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา 
4.การบริหารงานมีการแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง 

 กองบริหารงานบุคคล 

4  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

98.59 1. บุคลากรขาดการรับรู้ข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
2. ขาดมาตราการกำกับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 กองกลาง 

5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

92.53 1. ขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน  
3. ขาดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการ
ดำเนินการเฝา้ระวังการทจุริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวนิัยอย่างจริงจังเมื่อ
พบการทุจริต  

 กองบริหารงานบุคคล 
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แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA มาตรการการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

คุณภาพการดำเนนิงาน 1. กำกับติดตามการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวา่มีการติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด 
2. ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
3. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
การ ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

ทบทวนกระบวนการปฏิบตัิงานให้บริการ
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
กำหนดหรือสามารถลดเวลาให้บริการได้ 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

สำนักงาน
อธิการบดี  

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 

ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

1. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน และ
เพิ่มช่องทางที่หลาก หลายมากข้ึน 
2ส่งเสริมการ เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 
3. เพิ่มช่องทางรับฟังคำติชมหรอืความ 

1. กำหนดมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัย 
2. ประชาสัมพันธผ์ลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ 
3. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก 
ง่าย และมีหลากหลายช่องทาง 
4. ประชาสัมพันธช์่องทางร้องเรียนการ  

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

  คิดเห็นเก่ียวกับ การดำเนินงาน/การ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 
4. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เก่ียวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น 
5. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทาง
ให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธช์่องทางรับฟังคำติชม
หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การดำเนินงาน/
การให้บริการ 

   

การปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

1. เพิ่ม กลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
2. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการดำเนนิงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 1. ทบทวนขั้นตอนการให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
2. ประชาสัมพันธ์การทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น และมีความโปร่งใส
มากข้ึน 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักงาน
อธิการบดี 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 4. ปรับปรุง การดำเนนิงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

    

การปฏิบัติหน้าที ่ 1. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นวา่เป็นไป
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด
มากน้อยเพียงใด 
2. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

1. ทบทวนประเด็นการปฏบิัติงาน
ให้บริการว่าเป็นไปตามขัน้ตอนหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด 
2. กำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติงาน
ให้บริการ  

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักงาน
อธิการบดี 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 

การใช้งบประมาณ 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

1. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผน การใช้จา่ยงบประมาณ ประจำป ี
2. เพิ่มช่องทางการสอบถาม ทกัท้วง 
ร้องเรียน เร่ืองการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
3. กำหนดให้มีการรายงานการจัดซื้อจัด  

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

กองนโยบายและ
แผน 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 การ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3. เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี การ
นำไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 
4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน 
โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจดัหา 
พัสดุ และการตรวจรบัพัสดุทีโ่ปร่งใส
ตรวจ สอบไดไ้ม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

จ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบไดไ้ม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

   

การใช้อำนาจ 1. พัฒนา กระบวนการการคัดเลือกผู้
เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 
2. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดบั คุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
3. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม 

1. ทบทวนกระบวนการการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 
2. ประชาสัมพันธ์วิธีการมอบหมายงาน
ตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

กองบริหารงาน
บุคคล 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคบับัญชา
อย่างเป็นธรรม 

    

การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 

1. เพิ่ม การอำนวยความสะดวก
เก่ียวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานของทา่นในการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
2. กำหนดมาตราการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักงาน
อธิการบดี 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 

การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

1. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทาง
ให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
2. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงาน
ของท่านอย่างจริงจัง 
3. สร้างช่องทางการร้องเรียน การ
ติดตามผลการร้องเรียน และสรา้ง
ความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน 
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมให้มีการนำผลการ 

1. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
2. ประชาสัมพันธช์่องทางการร้องเรียน 
การติดตามผลการร้องเรียน  
3. กำหนดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน 
มีการดำเนินการเฝา้ระวังการทจุริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวนิัย
อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต  

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

กองบริหารงาน
บุคคล 

รายงานการดำเนนิงานทุก

ไตรมาส 

                                                                                                                                                                                               หน้า  10 

 



ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการ ทำงาน เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
5. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของท่าน มีการดำเนินการเฝา้ระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ
ลงโทษทางวินัย อย่างจริงจังเมื่อพบ
การทุจรติ 
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