
 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

 จากค่าคะแนน ITA ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้รับคะแนนการประเมิน 82.15 จากคะแนน 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ B อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งแม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายห ลัก            
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของประเทศ 

ทั้งนี้ จากคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังคงต้องปรับปรุง แก้ไขและยกระดับการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ตาราง แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีต้องพัฒนา วิธีการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 

บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าที่ 

1) การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวยังขาด
ความเท่าเทียมกัน 
3) พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน การให้
ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และ
ความพร้อมรับผิดชอบ 
หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง ยังน้อย 

1) เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส 
2) ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด และอย่าง
เท่าเทียมกัน 
3) ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถและมี
ความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

1) ก าหนดข้ันตอน 
ระยะเวลา วิธีการส าหรับ
การให้บริการ   ผู้ที่มาติดต่อ
กับหน่วยงาน 
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ความสามารถ เช่น จัดการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการ 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1) ด าเนินการก าหนดข้ันตอน
การให้บริการแต่ละหน่วยงาน 
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
2) ด าเนินการจัดโครงการ
เกี่ยวกับส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติมีทักษะในการบริการ
ให้กับผู้มาติดต่อราชการ 

คณะ ส านัก สถาบัน 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 

คณบดี  
ผู้อ านวยการส านัก/ 

สถาบัน 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

30 กันยายน 2566 
 
 
 

30 กันยายน 2566 



 

เป้าประสงค์ ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีต้องพัฒนา วิธีการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

1) บุคลากรภายใน
บางส่วนยังไม่ทราบ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2) การค านึงงการใช้
งบประมาณในส่วนความ
คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ
และวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ยังน้อย 
3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุบางงานอาจมีการ
เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

1) การจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ควรมีการเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส 
2) การใช้จ่ายงบประมาณ
ควรเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 

ปรับรูปแบบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในลักษณะที่
เข้าใจง่าย และเน้นเฉพาะ
เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร และเผยแพร่ในช่อง
แอพพริเคชั่นที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน ติ ด ต า ม ก า ร ป รั บ รู ป แ บ บ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
รูปแบบใหม่ พร้องช่องทางการ
เผยแพร่งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน 

30 กันยายน 2566 

ตัวชี้วัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 

1) การมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาบางงานอาจ
มีความไม่เท่าเทียมกัน 
2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาบางรายอาจ
ไม่มีความเป็นธรรม 
3) การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้
ทุนการศึกษาบางรายอาจ
ไม่มีความธรรม 

1) การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ ต้องไม่เลือกปฏิบัติ 
2) หลีกเลี่ยงการใช้
อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ
ส่วนตัวหรือท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องรวมถึงการไม่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง 

1) จัดให้มีคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ แก่บุคลากร 
2) สร้างจิตส านึกในการ
บริหารงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
 

บรรลุเป้าหมาย 

1) ติดตามกระบวนการข้ันตอน
การประเมินของคณะกรรมการ 
2) จัดท าคู่มือหรือประกาศเพื่อ
แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง ค์ ใ น ก า ร
ปฏิบั ติงานของผู้บริหารและ
บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการกองกลาง 30 กันยายน 2566 

ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

1) ข้ันตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานมีความ
สะดวกค่อนข้างน้อย 
2) การขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรบาง

1) การยืมทรัพย์สินต้องมี
กระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก 
2) ต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องและ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
ยืมทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์
อักษร 

บรรลุเป้าหมาย ติดตามการจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมทรัพย์สิน 

งานพัสดุ ผู้อ านวยการกองกลาง 30 กันยายน 2566 



 

เป้าประสงค์ ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีต้องพัฒนา วิธีการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

รายหรือบางหน่วยงานมี
การขออนุญาตข้าม
ข้ันตอน 
3) บุคลากรส่วนน้อยยังไม่
ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
4) หน่วยงานบางหน่วยมี
การก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้องน้อย 

เผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
3) ต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 

หน่วยงานมีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานน้อย 

มีการทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ทบทวน
นโยบายการป้องกันการ
ทุจริต 

บรรลุเป้าหมาย มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ในรูปของคณะท างานเกี่ยวกับ
น โ ย บ า ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

30 กันยายน 2566 

ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1) เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการยังไม่
สามารถปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ติดต่อมีการ
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการ มีเป็นส่วนน้อย 
3) หน่วยงานที่ติดต่อมี
การด าเนินงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ

1) การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ต้องยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด และต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ 
2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการ
ของหน่วยงาน ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

1) ก าหนดข้ันตอน 
ระยะเวลา วิธีการส าหรับ
การให้บริการผู้ที่มาติดต่อกับ
หน่วยงาน 
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ความสามารถ เช่น จัดการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการ 

บรรลุเป้าหมาย  1) ติดตามหรือส ารวจการ
จัดท าข้ันตอนการให้บริการแก่ผู้
มารับบริการ 
2) จัดโครงการอบรม สัมมนา 
หรือ ประชุมชี้ แจงเกี่ ยวกับ
ทักษะงานบริการ 

คณะ ส านัก สถาบัน 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 

คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/ 

สถาบัน 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

30 กันยายน 2566 
 
 

30 กันยายน 2566 
 



 

เป้าประสงค์ ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีต้องพัฒนา วิธีการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลักมีเป็นส่วนน้อย 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ  
การสื่อสาร 

1) การเผยแพร่ข้อมูลบาง
หน่วยงานที่มีความเข้าถึง
ได้ยาก มีความซับซ้อนและ
มีน้อยช่องทาง 
2) การเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบมีความ
ชัดเจนน้อย 
3) การชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานบางประเด็นยัง
ไม่ชัดเจน 

การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชนตาม
ช่องทางต่าง ๆ ต้องเข้าถึง
ง่ายและไม่ซับซ้อนและ
ชัดเจน 

ทบทวนวิธีการและช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลให้มีความ
น่าสนใจไม่ซับซ้อน 

บรรลุเป้าหมาย ติดตามการด า เนินงานการ
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการกองกลาง 30 กันยายน 2566 

ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

1) การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการบางส่วนงานยัง
น้อย 
2) การปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีข้ึนยังน้อย 
3) การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานยังน้อย 
4) การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้มีความโปร่งใสยังน้อย 

1) ควรมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 
2) ควรมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

ควรมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย 

บรรลุเป้าหมาย ติ ด ต า ม ผ ล ส รุ ป ก า ร รั บ ฟั ง
ความเห็นของผู้รับบริการเพื่อ
น า ม าพัฒน าป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงาน 

ส านักบริการวิชาการ ผู้อ านวยการ 
ส านักบริการวิชาการ 

30 กันยายน 2566 



 

เป้าประสงค์ ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีต้องพัฒนา วิธีการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

1) แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ไม่ปรากฎ
รายละเอียดงบประมาณ
ของแต่ละโครงการ 
2) การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานยังขาด
การระบุความก้าวหน้า
และงบประมาณที่ใช้ในแต่
ละโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานได้รับทราบ 
3) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่ปรากฎ
ข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้
จ่าย 
4) ไม่ปรากฏข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 
5) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณไม่ปรากฏ
รายละเอียด ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
6) รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ยังขาด
องค์ประกอบด้านปัญหา 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับงบประมาณของ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 

ปรับรูปแบบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในลักษณะที่
เข้าใจง่าย และเน้นเฉพาะ
เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร และเผยแพร่ในช่อง
แอพพริเคชั่นที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน ติ ด ต า ม ก า ร ป รั บ รู ป แ บ บ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
รูปแบบใหม่ พร้องช่องทางการ
เผยแพร่งบประมาณ 

กองนโยบายและแผน ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน 
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เป้าประสงค์ ข้อบกพร่อง สิ่งท่ีต้องพัฒนา วิธีการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม ก าหนดแล้วเสร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
ยังไม่ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

ไม่ปรากฏรายละเอียด
กิจกรรม “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน” 
มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เพิ่มเติมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

จัดโครงการอบรมส่งเสริม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

บรรลุเป้าหมาย ติดตามการด าเนินกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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