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การดำเนนิการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA มาตรการการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

คุณภาพการดำเนินงาน 1. กำกับติดตามการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวา่มีการตดิต่อ 
ปฏิบตัิงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด 
2. สง่เสริมการทำงานทีค่ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
3. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
การ ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบงัหรือบดิเบือนข้อมูล 

ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิานให้บริการ
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
กำหนดหรือสามารถลดเวลาให้บริการได ้

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

สำนักงาน
อธิการบดี  

ไตรมาสที่ 1 

แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 

ศูนย์ราชการสะดวก เม่ือวันที ่21 

ตุลาคม 2565 โดยมีหน้าที่พิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏบิัตงิานให้บริการ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ศูนย์

ราชการสะดวกให้มีคณุภาพ กำกับ 

ติดตามการปฏิบัตงิานใหบ้ริการ  

ได้มีการจัดประชุม คร้ังที่ 1/2566 เม่ือ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏบิัตงิานให้บริการ

ในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากข้อ

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 

ไตรมาสที่ 2 

มีการจัดประชุมหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

และคณะกรรมการดำเนินงาน 
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

     ศูนย์ราชการสะดวก คร้ังที ่2/2566 เม่ือ

วันที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อตดิตามการ

ดำเนินงานการปฏิบตัิงานให้บริการ และ

สอบถามปญัหา อุปสรรค ในการ

ดำเนินงาน พร้อมเสนอนวัตกรรมในการ

แก้ปัญหา 

ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

1. สง่เสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
เพิ่มช่องทางทีห่ลาก หลายมากขึ้น 
2ส่งเสริมการ เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากขึ้น 
3. เพิ่มช่องทางรับฟงัคำติชมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับ การดำเนินงาน/การ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 
4. เพิ่มมาตรการชีแ้จงและตอบคำถาม 
เม่ือมีข้อกังวลสงสยัจากประชาชน
เก่ียวกับการดำเนินงานใหช้ัดเจนมาก
ขึ้น 

1. กำหนดมาตรการชีแ้จงและตอบคำถาม 
เม่ือมีข้อกังวลสงสยั 
2. ประชาสัมพันธ์ผลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ 
3. ปรับปรุงการเข้าถงึข้อมูลใหส้ะดวก 
ง่าย และมีหลากหลายช่องทาง 
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟงัคำติชม
หรือความคดิเห็นเก่ียวกับ การ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไตรมาสที่ 1 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จดั

ประชุม คร้ังที่ 1/2566 เม่ือวันที่ 11 

ตุลาคม 2565 และมีมติให้สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงการเข้าถงึข้อมูลให้สะดวก ง่าย 

และมีหลากหลายช่องทาง และออกแบบ

ให้เห็นช่องทางรับฟงัคำตชิมหรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับ การดำเนินงาน/การให ้
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

 5. เพิ่มช่องทางตดิต่อ หรือมีช่องทาง
ให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

 
 

  บริการ อย่างชดัเจน 

ไตรมาสที่ 2 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

กำหนดให้สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานผล

การดำเนินงานตามมติที่ประชุมของ

คณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

ในคร้ังต่อไป 

การปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

1. เพิ่ม กลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบตัิงาน/การใหบ้ริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
2. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 
3. เปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เข้าไปม ี

 1. ทบทวนขั้นตอนการให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
2. ประชาสัมพันธ์การทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอน การปฏบิัตงิาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น และมีความโปรง่ใส 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักงาน
อธิการบด ี

ไตรมาสที่ 1 

แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 

ศูนย์ราชการสะดวก เม่ือวันที ่21 

ตุลาคม 2565 โดยมีหน้าที่พิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏบิัตงิานให้บริการ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ศูนย์

ราชการสะดวกให้มีคณุภาพ กำกับ  
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

 ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
4. ปรับปรุง การดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มากขึ้น   ติดตามการปฏิบัตงิานใหบ้ริการ  

ได้มีการจัดประชุม คร้ังที่ 1/2566 เม่ือ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏบิัตงิานให้บริการ

ในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากข้อ

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 

ไตรมาสที่ 2 

มีการจัดประชุมหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

และคณะกรรมการดำเนินงาน 

ศูนย์ราชการสะดวก คร้ังที ่2/2566 เม่ือ

วันที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อตดิตามการ

ดำเนินงานการปฏิบตัิงานให้บริการ และ

สอบถามปญัหา อุปสรรค ในการ

ดำเนินงาน พร้อมเสนอนวัตกรรมในการ

แก้ปัญหา 
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

การปฏิบตัิหน้าที ่ 1. ใหต้รวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบตัิงานใหบ้ริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไป
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนด
มากน้อยเพียงใด 
2. เพิ่มมาตรการกำกับใหเ้จ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใหบ้ริการประชาชน
อย่างเท่าเทยีมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
3. ใหต้รวจสอบว่าบคุลากรใน
หน่วยงานของทา่น ปฏิบัตงิาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาตดิต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทยีมกัน มากน้อยเพียงใด 

1. ทบทวนประเด็นการปฏบิัตงิาน
ให้บริการว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด 
2. กำหนดมาตรการกำกับการปฏิบตังิาน
ให้บริการ  

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักงาน
อธิการบด ี

ไตรมาสที่ 1 

แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 

ศูนย์ราชการสะดวก เม่ือวันที ่21 

ตุลาคม 2565 โดยมีหน้าที่พิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏบิัตงิานให้บริการ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ศูนย์

ราชการสะดวกให้มีคณุภาพ กำกับ 

ติดตามการปฏิบัตงิานใหบ้ริการได้มีการ

จัดประชุม คร้ังที ่1/2566 เม่ือวันที่ 26 

ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาทบทวน

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้บริการในปีที่

ผ่านมา โดยพิจารณาจากข้อร้องเรียน

และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

ไตรมาสที่ 2 

มีการจัดประชุมหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

และคณะกรรมการดำเนินงาน        

ศูนย์ราชการสะดวก คร้ังที ่2/2566 เม่ือ

วันที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อตดิตามการ 
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

     ดำเนินงานการปฏิบตัิงานให้บริการ และ

สอบถามปญัหา อุปสรรค ในการ

ดำเนินงาน พร้อมเสนอนวัตกรรมในการ

แก้ปัญหา 

การใช้งบประมาณ 1. สง่เสริมการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปขีองหน่วยงาน
ของท่านมากขึ้น 
2. สง่เสริมให้หน่วยงานของทา่นเปดิ
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3. เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบ การใชท้รัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี การ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง 
4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของทา่น 
โดยให้มีการจัดซ้ือจดัจ้าง/การจัดหา 
พัสดุ และการตรวจรับพสัดุทีโ่ปร่งใส 

1. ประชาสัมพันธแ์ละให้ข้อมูลเก่ียวกับ
แผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำป ี
2. เพิ่มช่องทางการสอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน เร่ืองการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
3. กำหนดให้มีการรายงานการจดัซ้ือจัด
จ้าง/การจดัหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

กองนโยบายและ
แผน 

ไตรมาสที่ 1 

แตง่ตัง้คณะกรรมการเครือข่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวน

และปรับปรุงการดำเนินงานในการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได ้

รวมถึงการจดัซ้ือจัดจ้าง/การจดัหา พัสดุ 

ครุภัณฑ ์เม่ือคราวการประชุมครั้งที่

1/2566 วันที่ 13 มกราคม 2566     

ไตรมาสที่ 2 

คณะกรรมการฯ กำหนดให้จดัทำ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการ

ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานใน

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและ 
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

 ตรวจ สอบได้ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 

   รายได ้รวมถึงการจัดซ้ือจดัจ้าง/การ

จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ ์เขา้วาระที่ประชุม

ในคร้ังต่อไปเพื่อพิจารณา 

การใชอ้ำนาจ 1. พฒันา กระบวนการการคดัเลือกผู้
เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดงูาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 
2. สง่เสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ตามระดับ คุณภาพของ
ผลงานอยา่งถูกต้อง 
3. สง่เสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ตำแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคับบญัชา
อย่างเป็นธรรม 

1. ทบทวนกระบวนการการคดัเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
2. ประชาสัมพันธ์วิธีการมอบหมายงาน
ตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บงัคบับญัชา
อย่างเป็นธรรม 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ไตรมาสที่ 1 
มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบคุลากร ประจำปี 2566 
เพื่อพิจารณาการให้ทุนพฒันาบุคลากร 
รวมทั้งมีการจัดทำระบบการขอรับทุน
แบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก
กับบุคลากรที่อยู่ศูนย์ระยะไกล มีการ
กำหนดปฏทิินการประชุมอย่างชดัเจน
และให้ประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรทราบ
ไตรมาสที่ 2 
กำหนดให้จดัทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนสุนันทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
2566 
 

                                                                                                                                                                                                 หน้า  8 
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

การใชท้รัพย์สินของ

ราชการ 

1. เพิ่ม การอำนวยความสะดวก
เก่ียวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใชป้ฏิบตังิาน
ในหน่วยงานของท่าน 
2. สง่เสริมการใหค้วามรู้เก่ียวกับแนว
ปฏิบตัิของหน่วยงานของท่านในการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

1. ประชาสัมพันธข์ั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพยส์ินของราชการ 
2. กำหนดมาตราการกำกับดแูลและ
ตรวจสอบ การใชท้รัพย์สินของราชการ 

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

 สำนักงาน
อธิการบด ี

ไตรมาสที่ 1 

คณะกรรมการบริหารสำนักงาน

อธิการบดีมีมติให้กองกลางดำเนินการ

กำหนดมาตราการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบ การใชท้รัพย์สินของราชการ 

และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ินของราชการ 

โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ

ในการประชุมครัง้ต่อไป 

ไตรมาสที่ 2 

กองกลาง สำนักงานอธิการบด ีได้จดัทำ

รายงานการกำหนดมาตราการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ และประชาสัมพันธข์ั้นตอนการ

ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักงานอธิการบด ี
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ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

การแก้ไขปญัหาการ

ทุจริต 

1. เพิ่มช่องทางตดิต่อ หรือมีช่องทาง
ให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
2. แก้ไขปญัหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่านอยา่งจริงจัง 
3. สร้างช่องทางการร้องเรียน การ
ติดตามผลการร้องเรียน และสร้าง
ความม่ันใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน 
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
4. สง่เสริมให้มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการ ทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
5. เพิ่มมาตรการสง่เสริมใหห้น่วยงาน
ของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทจุริต และ
ลงโทษทางวินัย อย่างจริงจังเม่ือพบ
การทุจริต 

1. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
2. ประชาสัมพันธช์่องทางการร้องเรียน 
การติดตามผลการร้องเรียน  
3. กำหนดมาตรการสง่เสริมให้หน่วยงาน 
มีการดำเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจงัเม่ือพบการทุจริต  

ต.ค. 2565 – 

ก.ย. 2566 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ไตรมาสที่ 1 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรง่ใสในการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติ

ให้กองบริหารงานบุคคลกำหนด

มาตรการสง่เสริมให้หน่วยงาน มีการ

ดำเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่าง

จริงจังเม่ือพบการทุจริต และ

ประชาสัมพันธช์่องทางการร้องเรียน 

การติดตามผลการร้องเรียน พร้อมทั้ง

การดำเนินการแก้ไขปญัหาการทุจริตใน

หน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 2 

กองบริหารงานบุคคลได้จดัทำรายงาน

การกำหนดมาตรการส่งเสริมให้

หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวัง 
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ตัวชี้วดัที่ตอ้งพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ การติดตามผล 

     การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ

ลงโทษทางวินัย และการประชาสัมพันธ์

ช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการ

ร้องเรียนเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อพิจารณา 
 


