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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



ค าน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

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

เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยัง

ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลเป็นไปตาม

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

ด าเนินงานปีที่ผ่านมา และวางแผนก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพ่ือที่หน่วยงาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ต่อไป 

 

                                 คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

                                                     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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สารบัญ 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามตัวชี้วัด 1 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียงตามคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

2 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไขในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 

แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 

ภาคผนวก   11 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียงตามคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน กลุ่มการรับรู้ 

1 การป้องกันการทุจริต 100.00 ข้อมูลสาธารณะ 

2 การเปิดเผยข้อมูล 97.50 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 96.06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

4 การใช้อ านาจ 94.92 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.53 

6 การใช้งบประมาณ 91.61 

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.24 

8 คุณภาพการด าเนินงาน 81.60 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.19 

10 การปรับปรุงการท างาน 78.02 

 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ การ

ใช้อ านาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนตัวชี้วัด

ที่ต้องมีการปรับปรุง ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน 
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ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไขในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         

ล าดับ ตัวชี้วัด ปี 64 ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานเจ้าภาพ 

 1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

81.60 ขาดมาตรการก ากับติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ในการติดต่อปฏิบัตงิาน และ
ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด ท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไมป่ิดบงัหรือบิดเบือนข้อมูล 
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทยีมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ  

กองนโยบายและแผน  

2  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

80.19 1. ขาดมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัย 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน หรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ 
3. การเข้าถึงข้อมูลมีความซับซ้อน และ
ช่องทางไม่หลากหลาย 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังค า
ติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
ด าเนินงาน/การให้บริการ  

 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

78.02  1. ขาดขั้นตอนการให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมสี่วน
ร่วมในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์การทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น และมีความโปร่งใส
มากข้ึน 

 ส านักงานอธิการบด ี
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ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         

ล าดับ ตัวชี้วัด ปี 64 ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานเจ้าภาพ 

1  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 96.06 ขาดการทบทวนประเด็นการปฏบิัติงาน
ให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด  

กองบริหารงานบุคคล 

2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

91.61 1. ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เก่ียวกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าป ี
2. ขาดการให้โอกาสมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3. ขาดการก ากับให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหา พัสดุ และการตรวจรับพสัดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบไดไ้ม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบ 
การรายใดรายหนึ่ง  

 กองนโยบายและแผน 

 3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 94.92 1. ขาดการทบทวนกระบวนการการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็ธรรม 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์วิธีการมอบหมาย
งานตามต าแหนง่หน้าที่จาก ผูบ้งัคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 

 กองบริหารงานบุคคล 

4  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

91.24 1. บุคลากรขาดการรับรู้ข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
2. ขาดมาตราการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 กองกลาง 

5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

92.53 1. ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน  
3. ขาดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน มีการ
ด าเนินการเฝา้ระวังการทจุริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวนิัยอย่างจริงจังเมื่อ
พบการทุจริต  

 กองบริหารงานบุคคล 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หน้า  4 

 



แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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 าหนดหรือสามารถลดเวลาให้บริการได ้

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

ส านักงาน
อธิการบดี  

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 

ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 

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

1. ก าหนดมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัย 
2. ประชาสัมพันธผ์ลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ 
3. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก 
ง่าย และมีหลากหลายช่องทาง 
4. ประชาสัมพันธช์่องทางร้องเรียนการ  

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

  คิดเห็นเก่ียวกับ การด าเนินงาน/การ
ให้บรกิารเพิ่มข้ึน 
4. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น 
5. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทาง
ให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. ประชาสัมพันธช์่องทางรับฟังค าติชม
หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การด าเนินงาน/
การให้บริการ 

   

การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 

1. เพิ่ม กลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
2. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 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 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 4. ปรับปรุง การด าเนนิงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

    

การปฏิบัติหน้าที ่ 1. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นวา่เป็นไป
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใด 
2. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

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

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักงาน
อธิการบดี 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 

การใช้งบประมาณ 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากขึ้น 
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

1. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผน การใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าป ี
2. เพิ่มช่องทางการสอบถาม ทกัท้วง 
ร้องเรียน เร่ืองการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
3. ก าหนดให้มีการรายงานการจัดซื้อจัด  

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

กองนโยบายและ
แผน 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 การ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3. เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี การ
น าไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 
4. เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน 
โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจดัหา 
พัสดุ และการตรวจรบัพัสดุทีโ่ปร่งใส
ตรวจ สอบไดไ้ม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

จ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบไดไ้ม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

   

การใช้อ านาจ 1. พัฒนา กระบวนการการคัดเลือกผู้
เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 
2. ส่งเสรมิกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดบั คุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
3. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม 

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

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

กองบริหารงาน
บุคคล 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ต าแหน่งหน้าที่จาก ผูบ้ังคบับัญชา
อย่างเป็นธรรม 

    

การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 

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

1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรพัย์สินของราชการ 
2. ก าหนดมาตราการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 

ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

 ส านักงาน
อธิการบดี 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 

การแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต 

1. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทาง
ให้ผู้มา 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 

รายงานการด าเนนิงานทุก

ไตรมาส 
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ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ITA แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการ ท างาน เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
5. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของท่าน มีการด าเนินการเฝา้ระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ
ลงโทษทางวินัย อย่างจริงจังเมื่อพบ
การทุจริต 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ ๓๐๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

-------------------------------- 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์ที่

ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือ

เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 

“มาตรการเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังใหหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ

การประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ

เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อ

ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ขึ้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
๑.๓  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
๑.๔  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๑.๕  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๑.๖  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
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๑.๗  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๑.๘   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๑.๙  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี             กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐  ผู้อ านวยการกองทุกกอง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๑  นางอรอุมา ชมภูนุช                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๒  นางสาววนัสนาฏ ประพาลา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๓  นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔  นางสาวโชติกา เขียนนิล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       หน้าที ่

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๒.  ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการด าเนินงานกับคณะกรรมการฯ สู่การปฏิบัติตาม

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

       ๒.๑   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 

       ๒.๒   คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 

       ๒.๓   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

       ๒.๔   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

       ๒.๕   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 

       ๒.๖   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     กรรมการ 

       ๒.๗   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 

       ๒.๘   คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   กรรมการ 

       ๒.๙   คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 

       ๒.๑๐ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 

       ๒.๑๑ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  กรรมการ 

       ๒.๑๒ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรม    กรรมการ 

       ๒.๑๓ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

       ๒.๑๔ คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  กรรมการ 

       ๒.๑๕ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์    กรรมการ 

       ๒.๑๖ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง   กรรมการ 
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       ๒.๑๗ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

       ๒.๑๘ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 

       ๒.๑๙ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

       ๒.๒๐ ผู้อ านวยการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมฯ กรรมการ 

       ๒.๒๑ ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้   กรรมการ 

       ๒.๒๒ ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์ฯ    กรรมการ 

       ๒.๒๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต    กรรมการ 

       ๒.๒๔ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 

       ๒.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  กรรมการ 

       ๒.๒๖ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   กรรมการ 

       ๒.๒๗ ผู้อ านวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ กรรมการ 

       ๒.๒๘ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครปฐม   กรรมการ 

       ๒.๒๙ หัวหน้าส านักงานคณะครุศาสตร์    กรรมการ 

       ๒.๓๐ หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

       ๒.๓๑ หัวหน้าส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

       ๒.๓๒ หัวหน้าส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 

       ๒.๓๓ หัวหน้าส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 

       ๒.๓๔ หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 

       ๒.๓๕ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  กรรมการ 

       ๒.๓๖ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์   กรรมการ 

       ๒.๓๗ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการ 

       ๒.๓๘ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กรรมการ 

       ๒.๓๙ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยสถาปัตยกรรม   กรรมการ 

       ๒.๔๐ หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 

       ๒.๔๑ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ 

       ๒.๔๒ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์   กรรมการ 

       ๒.๔๓ หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กรรมการ 

       ๒.๔๔ หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

       ๒.๔๕ หัวหน้าส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 
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       ๒.๔๖ หัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

       ๒.๔๗ หัวหน้าส านักงานส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมฯ     กรรมการ 

       ๒.๔๘ หัวหน้าส านักงานส านักทรัพย์สินและรายได้      กรรมการ 

       ๒.๔๙ หัวหน้าส านักงานสถาบันสร้างสรรค์ฯ       กรรมการ 

       ๒.๕๐ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิต      กรรมการ 

       ๒.๕๑ หัวหน้าส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม     กรรมการ 

       ๒.๕๒ หัวหน้าส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 

       ๒.๕๓ หัวหน้าส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง      กรรมการ 

       ๒.๕๔ หัวหน้าส านักงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ     กรรมการ 

       ๒.๕๕ หัวหน้าส านักงานวิทยาเขตนครปฐม       กรรมการ 

       ๒.๕๖ หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 

     ๒.๕๗ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 

       ๒.๕๘ ผู้อ านวยการทุกกอง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            ๒.๕๙ นางอรอุมา  ชมภูนุช         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒.๖๐ นางสาววนสันาฎ  ประพาลา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒.๖๑ นางสาวนภาพร  ทองรัตนชาติ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒.๖๒ นางสาวโชติกา  เขียนนิล        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       หน้าที ่

๑. ส่งเสริมและด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๒. ส่งเสริมและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

๓. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการหรืออธิการบดีเพ่ือ

ทราบ 

๔. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าขึ้นระบบ 

ITAS 

๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าตอบ

แบบสอบถาม 
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๓. คณะอนุกรรมการ 

     ๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 

     ๓.๒ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    รองประธานกรรมการ 

     ๓.๓ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

     ๓.๔ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 

     ๓.๕ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

     ๓.๖ ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 

     ๓.๗ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ 

     ๓.๘ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

     ๓.๙ หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 

     ๓.๑๐ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์  กรรมการ 

     ๓.๑๑ อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต    กรรมการ 

     ๓.๑๒ นายอัครเดช  สินแต่ง     กรรมการ 

     ๓.๑๓ นางสาวสธุันยา  พุทธา     กรรมการ 

     ๓.๑๔ นางสาวอรวรรณ  สุขมา    กรรมการ 

     ๓.๑๕ นายนิติรัฐ  เอี่ยมส าอางค์    กรรมการ 

     ๓.๑๖ นางสาวพจนีย์  อนุศรี     กรรมการ 

     ๓.๑๗ นางสาวสภุาพร  ประจงใจ    กรรมการ 

     ๓.๑๘ นางวีราวัลย ์ จันทร์ปลา     กรรมการ 

     ๓.๑๙ นางสาวชลธิยา  เลศิอนันต์    กรรมการ 

     ๓.๒๐ นางสาวฐณัฏภ์ศิกาญ  ธนกฤษชณันฎ์   กรรมการ 

     ๓.๒๑ นางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว    กรรมการ 

     ๓.๒๒ นางสาวพุ่มพวง  กล้าหาญ    กรรมการ 

     ๓.๒๓ นางสาวนภาพร  ยิง่หาญ    กรรมการ 

     ๓.๒๔ นางสาววนสันาฏ  ประพาลา    กรรมการ 

     ๓.๒๕ ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๒๖ นางอรอุมา  ชมภูนุช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ๓.๒๗ นางสาวนภาพร  ทองรัตนชาติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๓.๒๘ นางสาวโชติกา  เขียนนิล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         สั่ง  ณ  วันที่ ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
     
 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์) 
                                     อธิการบดี 
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