
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA มาตรการการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

คุณภาพการด าเนนิงาน 1. ก ากับติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวา่มีการติดต่อ 
ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 
2. ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
3. เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
การ ท างานอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

ทบทวนกระบวนการปฏิบตัิงานให้บริการ
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดหรือสามารถลดเวลาให้บริการได้ 

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

ส านักงาน
อธิการบดี  

ไตรมาสที่ 1 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กระบวนการ One Stop Service เมื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีหน้าที่

พิจารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการ One Stop Service ให้มี

คุณภาพ ก ากับ ติดตามการปฏบิัติงาน

ให้บริการ  

ได้มีการจัดประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการ

ในปีที่ผา่นมา โดยพิจารณาจากข้อ

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

     ไตรมาสที่ 2 

มีการจัดประชุม คร้ังที่ 2/2565 เมื่อ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อติดตาม

การด าเนินงานการปฏิบัตงิานให้บริการ 

และก าหนดวิธีการให้บริการใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ก าหนดบุคลากรในการ

รับผิดชอบตอบค าถามทางช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเลือกใช้

ค าตอบข้อสงสัยจากผู้รับบริการ เช่น 

ค าถามเก่ียวกับการลดค่าเทอมเพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 

ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

1. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน และ
เพิ่มช่องทางที่หลาก หลายมากข้ึน 

1. ก าหนดมาตรการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกงัวลสงสัย 

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลย ี

ไตรมาสที่ 1 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 2ส่งเสริมการ เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 
3. เพิ่มช่องทางรับฟังค าติชมหรอืความ
คิดเห็นเก่ียวกับ การด าเนินงาน/การ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 
4. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น 
5. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้
ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
 

2. ประชาสัมพันธผ์ลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ 
3. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก 
ง่าย และมีหลากหลายช่องทาง 
4. ประชาสัมพันธช์่องทางร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธช์่องทางรับฟังค าติชม
หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
 

 สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัด

ประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 20 

ธันวาคม 2564 และมีมติให้ส านกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก ง่าย 

และมีหลากหลายช่องทาง และ

ออกแบบให้เห็นช่องทางรบัฟังค าติชม

หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การ

ด าเนินงาน/การให้ 

บริการ อย่างชัดเจน 

ไตรมาสที่ 2 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ จัดท ารายงานผล 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

     การด าเนินงานตามมติทีป่ระชุมของ

คณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

ในครั้งต่อไป 

การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 

1. เพิ่ม กลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
2. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วน
ร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
4. ปรับปรุง การด าเนนิงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

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

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักงาน
อธิการบดี 

ไตรมาสที่ 1 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กระบวนการ One Stop Service เมื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีหน้าที่

พิจารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการ One Stop Service ให้มี

คุณภาพ ก ากับ ติดตามการปฏบิัติงาน

ให้บริการ  

ได้มีการจัดประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการ

ในปีที่ผา่นมา โดยพิจารณาจากข้อ

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

     ไตรมาสที่ 2 

มีการจัดประชุม คร้ังที่ 2/2565 เม่ือ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อติดตาม

การด าเนินงานการปฏิบัตงิานให้บริการ 

และก าหนดวิธีการให้บริการใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ก าหนดบุคลากรในการ

รับผิดชอบตอบค าถามทางช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเลือกใช้

ค าตอบข้อสงสัยจากผู้รับบริการ เช่น 

ค าถามเก่ียวกับการลดค่าเทอมเพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 

การปฏิบัติหน้าที ่ 1. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นวา่เป็นไป
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใด 
2. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ 

1. ทบทวนประเด็นการปฏบิัติงาน
ให้บริการว่าเป็นไปตามขัน้ตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติงาน
ให้บริการ  

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักงาน
อธิการบดี 

ไตรมาสที่ 1 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กระบวนการ One Stop Service เมื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีหน้าที่ 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

   พิจารณาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการ One Stop Service ให้มี

คุณภาพ ก ากับ ติดตามการปฏบิัติงาน

ให้บริการ  

ได้มีการจัดประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณา

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการ

ในปีที่ผา่นมา โดยพิจารณาจากข้อ

ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 

ไตรมาสที่ 2 

มีการจัดประชุม คร้ังที่ 2/2565 เม่ือ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อติดตาม

การด าเนินงานการปฏิบัตงิานให้บริการ 

และก าหนดวิธีการให้บริการใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

     โควิด-19 ก าหนดบุคลากรในการ

รับผิดชอบตอบค าถามทางช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเลือกใช้

ค าตอบข้อสงสัยจากผู้รับบริการ เช่น 

ค าถามเก่ียวกับการลดค่าเทอมเพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 

การใช้งบประมาณ 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3. เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มี การน าไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือ 

1. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผน การใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าป ี
2. เพิ่มช่องทางการสอบถาม ทกัท้วง 
ร้องเรียน เร่ืองการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
3. ก าหนดให้มีการรายงานการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบไดไ้ม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

กองนโยบายและ
แผน 

ไตรมาสที่ 1 

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทบทวน

และปรับปรุงการด าเนินงานในการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิและรายได้ 

รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ 

ครุภัณฑ์ เมื่อคราวการประชุมคร้ังที่

1/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 
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 พวกพ้อง 
4. เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน 
โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจดัหา 
พัสดุ และการตรวจรบัพัสดุทีโ่ปร่งใส
ตรวจ สอบไดไ้ม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

    ไตรมาสที่ 2 

คณะกรรมการฯ ก าหนดให้จัดท า

รายงานผลความก้าวหนา้การด าเนินการ

ทบทวนและปรับปรุงการด าเนนิงานใน

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิและ

รายได้ รวมถึงการจัดซื้อจัดจา้ง/การ

จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ เข้าวาระทีป่ระชุม

ในครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา 

การใช้อ านาจ 1. พัฒนา กระบวนการการคัดเลือกผู้
เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 
2. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดบั คุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
3. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคบับัญชา
อย่างเป็นธรรม 

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

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ไตรมาสที่ 1 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 

เพื่อพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบคุลากร 

รวมทั้งมีการจัดท าระบบการขอรับทุน

แบบออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวก

กับบุคลากรที่อยู่ศูนย์ระยะไกล มีการ

ก าหนดปฏิทนิการประชุมอย่างชัดเจน

และให้ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทราบ 

                                                                                                                                                                                                 หน้า  8 

 



ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

     ไตรมาสที่ 2 

ก าหนดให้จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 

1. เพิ่ม การอ านวยความสะดวก
เก่ียวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏบิัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานของทา่นในการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
2. ก าหนดมาตราการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักงาน
อธิการบดี 

ไตรมาสที่ 1 

คณะกรรมการบริหารส านักงาน

อธิการบดีมีมติให้กองกลางด าเนินการ

ก าหนดมาตราการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 

และประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 

โดยก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการ

ในการประชุมคร้ังต่อไป 
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     ไตรมาสที่ 2 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า

รายงานการก าหนดมาตราการก ากับ

ดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ และประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการ

ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานอธิการบด ี

การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

1. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้
ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
2. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงาน
ของท่านอย่างจริงจัง 
3. สร้างช่องทางการร้องเรียน การ
ติดตามผลการร้องเรียน และสรา้ง
ความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน 
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมให้มีการน าผลการ 

1. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
2. ประชาสัมพันธช์่องทางการร้องเรียน 
การติดตามผลการร้องเรียน  
3. ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน 
มีการด าเนินการเฝา้ระวังการทจุริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวนิัย
อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต  

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

กองบริหารงาน
บุคคล 

ไตรมาสที่ 1 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติ

ให้กองบริหารงานบุคคลก าหนด

มาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการ

ด าเนินการเฝา้ระวังการทจุริต 

ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง

วินัยอย่าง 
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 ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การ ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
5. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของท่าน มีการด าเนินการเฝา้ระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวนิัย อย่างจริงจงัเมื่อพบการทุจริต 

   จริงจังเมื่อพบการทุจริต และ

ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการร้องเรียน 

การติดตามผลการร้องเรียน พร้อมทั้ง

การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน

หน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 2 

กองบริหารงานบุคคลได้จัดท ารายงาน

การก าหนดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน

มีการด าเนินการเฝา้ระวังการทจุริต 

ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวนิัย 

และการประชาสัมพันธช์่องทางการ

ร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อพิจารณา 
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