
 

 
รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพด้านการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุง               การ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1. แสดงข้อมูลการติดต่อ  
อย่างน้อยประกอบด้วย ที่
อยู่หน่วยงาน     พึง
พิจารณาผลประเมินเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประเด็นที่
ควรมีการเปิดเผยหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และแผนที่ตั้งหน่วยงาน 

การเผยแพร่
ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธ.ค. 64 การเผยแพร่ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อ้างอิงผ่านเว็บไซต์ 
https://www.rmutsv.ac.th/th/contact_rmutsv 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.rmutsv.ac.th/th/contact_rmutsv
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุง               การ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

2. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานของท่านมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
หน่วยงาน 

กองนโยบายและ
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มกีารเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายของหน่วยงาน 
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

เพ่ิมข้อมูลการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud 
meeting (ใส่รูปประกอบด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

2. ท าบันทึกแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน ในสังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย  เพ่ือรับรับทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2565  

มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน   อ้างอิงจากเว็บไซต์  
http://plan.rmutsv.ac.th/ 

http://plan.rmutsv.ac.th/node/466  
 

 
 
 

 
 

http://plan.rmutsv.ac.th/
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

3. เพ่ิมการอ านวยความ
สะดวก เกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน 

 

มีขั้นตอนการ                
ขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพย์สินของ
ราชการ และแจ้ง
ให้ผู้รับบริการ
รับทราบ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ม.ค. – มี.ค. 65 1. จัดท าแบบฟอร์มการยืม - คืน  และจัดท าทะเบียนคุมการยืม – คืน การใช้
ทรัพย์สินของราชการ       
2. จัดท าประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง มาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ     
ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติในการยืม - คืน การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และน าเข้าท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมีนาคม 2565 
๓. มีการก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ และแจ้งให้
ผู้รับบริการรับทราบ อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://ir.rmutsv.ac.th/ita/other หัวข้อ 
มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/ita/other
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

4. เพ่ือป้องกันเพ่ิม
มาตรการก ากับดูแล และ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

มีมาตรการ
เกี่ยวกับการ
ก ากับตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

1. มีการทบทวนมาตรการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยก ากับ
ดูแล ให้ค าแนะน าบุคลากรในหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้เกิดความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้ยึดหลักความประหยัด 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้ความร่วมมือในการดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของราชการ 
อ้างอิงจากเว็บไซต์   
http://ir.rmutsv.ac.th/ita/other หัวข้อ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/ita/other
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

5. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน และเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

มีการเผยแพร่
เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี  
 

 

กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

1 .ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนรวมเก่ียวกับแผนกานใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูล     
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดให้หน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ไปยังบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  อ้างอิงจากเว็บไซต์  
http://plan.rmutsv.ac.th/ 

http://plan.rmutsv.ac.th/node/466  
 

 

 

http://plan.rmutsv.ac.th/
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

6. แก้ปัญหาการทุจริต เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มีช่องทางเพ่ือให้
ผู้บริการร่วม
แสดงความ
คิดเห็นการ
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

กองบริหารงาน
บุคคลงานนิติต
การ 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าช่องทางคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
2. การจัดท าช่องทาง e-service            ของบุคลคลภายในและภายนอก ในด้าน
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมตามภารกิจของหน่วยงาน  
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

4. จัดท าคู่มือการให้บริการ ให้ครอบคลุมครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน 
- มีช่องทางเพ่ือให้ผู้บริการร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย  อ้างอิงจากเว็บไซต์  
http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/comment 
 

 
 

http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/comment
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

7. การพัฒนาพฤติกรรม
การมุ่งเน้นผลส าเร็จของ
งาน การให้ความส าคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว 
และความพร้อมรับผิดรับ
ชอบหากความผิดพลาดเกิด
จากตนเองของบุคลากร ใน
หน่วยงานของท่านมากข้ึน 
และส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติ
ราชการของ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ศริวิชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กองบริหารงานบุคคล ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นความส าเร็จ
ของงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ  
2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินงานและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการ มีการเก็บสถิติการให้บริการ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ตลอดจนก าหนดเป้นตัวชี้วัดในการพิจารณา
ความดีความชอบในการปฏิบัติงาน และมีการน าเสนอผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย 
- มีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
อ้างอิงจากเว็บไซต์   https://www.rmutsv.ac.th/th/content/operation 
 
 

 
 
 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/operation
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มาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงการพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

    https://www.rmutsv.ac.th/th/content/procedures 

 
8. ส่งเสริมให้มีการน าผล
การตรวจสอบ ของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

มีการประเมิน
แผนหรือการ
ปรับปรุงการ
พัฒนาเกี่ยวกับ
ป้องกันการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ศริวิชัย 
 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

 

1. น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาปรับ
ใช้ในด าเนินงานการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การบริหาร
ความเสี่ยง การวางระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน ลดความเสี่ยง เพ่ิมประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
- มีการประเมินแผนหรือ การปรับปรุงการพัฒนาเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน อ้างอิงจากเว็บไซต์   อ้างอิงจากเว็บไซต์  
http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/56-1521447160-48-190318 
 

 

http://legal.rmutsv.ac.th/th/content/56-1521447160-48-190318
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9.  เพ่ิมกลไกการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการของหน่วยงาน ให้
ดีขึ้น มีความโปร่งใส และ
ก ากับให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

มีคู่การ
ปฏิบัติงานและ
คู่มือการ
ให้บริการของ
หน่วยงานภายใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ศริวิชัย 
 

ม.ค. – มี.ค. 65 1. จัดท าคู่มอปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการ และสถิติการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัดมมหาวิทยาลัย 
2. รวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติงาน การให้บริการต่าง ๆ ด้วยความเต็ม
ใจเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
-มีคู่การปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย 
อ้างอิงจากเว็บไซต์  
  https://www.rmutsv.ac.th/th/content/operation 

https://www.rmutsv.ac.th/th/content/operation
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10. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงาน หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจนมากข้ึน 
 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลผลงาน
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ศริวิชัย 
 

ม.ค. – มี.ค. 65 1. ให้หน่วยงานทบทวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ สรุปสถิติ
การให้บริการ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ การเผยแพร่      
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน สามารถเข้าถึง 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้สะดวก ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 
3. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อโซเซียลต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ facebook youtube TikTok และอ่ืน ๆ  
4. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เพ่ือสารสารไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้มากข้ึน เช่นผ่านสถานี
วิทยุของมหาวิทยาลัย 
 
 -มีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อ้างอิงจากเว็บไซต์  
https://www.rmutsv.ac.th/th    
 

https://www.rmutsv.ac.th/th
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11. เพ่ิมมาตรการก ากับ
ติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
การท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

มีมาตรการ หรือ
จรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน
ของ อาจารย์
บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ศริวิชัย 
 

ต.ค. 64 -30 
ก.ย. 65 

 

1. เพ่ือการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ดูจากคู่มือการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ 
- มีมาตรการ หรือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ อาจารย์บุคลากร                  
ภายในมหาวิทยาลัย อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://personnel.rmutsv.ac.th/ 
 

 

http://personnel.rmutsv.ac.th/
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