
สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) 
 
จากข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2564   ประธานคณะกรรมการ ITA มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการ ดังนี้ 
การดำเนินการในเรื่องมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ควรทำให้เป็นระบบ 

โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรได้รับรู้และเรียนรู้โดยท่ัวถึงกัน ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน มีการ
วางแผนและติดตามผลที่ชัดเจน  

1) ควรนำผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง เวียนแจ้ง สื่อสาร สร้างความเข้าใจในการประเมิน ITA ให้ 
บุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน  

2)   ควรมีการเตรียมการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือนำไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานภายใน มจธ.   

3)   มจธ. เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ผ่านการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นควรมี
กลไกในการสื่อสาร ผ่านนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตรวจสอบได้ในทุกระดับ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกและภายใน แจ้งปัญหาจากการปฏิบัติงาน และร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้   

 
สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ในปี 2565 
1) การสื่อสารภายในให้ประชาคม มจธ. รับทราบ เกี่ยวกับ 7 มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน 

จากจุดอ่อนที่พบในการประเมิน ITA ประจำปี 2564  พบว่าคะแนนการประเมินจากแบบสำรวจการรับรู้
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน มีคะแนนต่ำกว่า 85  โดยเฉพาะตัวชี้วัดใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่การสื่อสารเรื ่อง
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  การจัดการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัย  อธิการบดีจึงสั่งการให้มีการสื่อสารไปสู่ประชาคม มจธ. ผ่านสื่อมีเดียที่ส่งไปถึงประชาคมและสื่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ FACEBOOK  และขอให้หน่วยงานภายในที่เกี ่ยวข้องมีการสื่อสารเรื ่อง
ดังกล่าวให้ถึงประชาคมภายในหน่วยงานของตนเองได้รับรู้   โดยในปี 2565  อธิการบดีได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม
อีก 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มจธ. และมาตรการการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือ
ประโยชนือื่นใดในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ     

 
2) แนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ปี 2565 เน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

นอกจากเน้นการปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการทำงานแล้ว ยังเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงจาก 
  การทำงานและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น  โดยในปี 2565 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 
  จรรยาบรรณ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งทั้งสามชุดนี้จะช่วย 
  กำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมผู้บริหารและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเมื่อมีเหตุการณ์ที่  
  ผิดปกติ ส่อเค้าท่ีจะเกิดการทุจริต  มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ และมีการจัดการเรื่อง 
  ร้องเรียน โดยอธิการบดี  รองอธิการบดี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ได้ 
  ประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน เริ่มตั้งแต่ปี 2564  และใช้มาจนถึงปีปัจจุบันควบคู่กับ มาตรการการ 
  จัดการเรื่องร้องเรียน  มจธ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   



     
         การประกาศนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยง        การประกาศนโยบายเรื่องคุณธรรมความโปร่งใส 
 

 นอกจากนี้  เพื่อแก้จุดอ่อนในเรื่องการสื่อสารแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายใน มจธ.  อธิการบดีให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวโดยการเป็นประธานการประชุม ร่วมวิเคราะห์ และสร้าง
ความมีส่วนร่วมในการดำเนินการวางแผนพัฒนากับประชาคม   
 ในปี 2565  โดยสำนักงานอำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนออนไลน์ขึ้นใหม่ผ่านระบบ Mod links สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มจธ.  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2565 คาดว่าระบบใหม่จะดำเนินการเสร็จทันใช้ภายในปี 2566   
 

3)   การเตรียมการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานภายใน มจธ.  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  อธิการบดีได้เรียนเชิญคุณชนิดา อาคมวัฒนะผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานด้วยความโปร่งใสลงสู่การปฏิบัติ โดยจะจัด
บรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยทีมบริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ
สำนักงาน บุคลากนิติกร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
ให้มีการถ่ายทอดความเข้าใจในแนวทางการป้องกันการทุจริตไปสู ่การปฏิบัติ ให้คำแนะนำการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานและการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องไปกับการเป็นสังคมสุจริตใน
อนาคต  ซึ่งในการบรรยายยังมีการนำจุดอ่อนข้อที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีวิเคราะห์และชี้แนะการดำเนินงาน
ให้กับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยได้ทราบและร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในกันต่อไป   
 



 
 
4) การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดด้อยทั้งหมดและแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนตามที่เสนอนั้น แต่ละหน่วยงาน
จะรับนำไปร่วมกันแก้ไขปรับปรุงตามที่เสนอ  และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากการ
สื่อสารองค์กรอย่างไม่ทั่วถึง ทำให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้  แม้ว่า
ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะได้จัดทำเนื้อหา สาระของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสไว้ที่เว็บไซต์ ITA บนเว็บไซต์หลัก
ของมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ URL https://ita.kmutt.ac.th/public.htm  และในปี 2565 มหาวิทยาลัยประชุม

https://ita.kmutt.ac.th/public.htm


ทบทวนการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการ
สื่อสารข้อมูลสาธารณะที่ต้องใช้เปิดเผยในอนาคต   

นอกจากนี้ ในแต่ละรอบปีประเมิน คณะกรรมการประเมิน ITA  ร่วมกันจัดทำเนื้อหาสาระของคำถามและ
คำตอบจากประเด็นจุดอ่อนและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม นำมาเขียนเป็นเรื่องราว โดยมีวัตถุประสงค์ให้
บุคลากรภายในและภายนอกเข้าใจมากขึ้น จากนั้นมอบให้สำนักคอมพิวเตอร์นำขึ้นเว็บไซต์ ITA  ทั้งนี้ได้แจ้ง
ผลสำเร็จเข้าไลน์กลุ่มคณะกรรมการ ITA ทราบและช่วยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทางไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่องแม้เกิด
สภาวการณ์โควิด 19  กลุ่มไลน์ ชื่อว่า ITA  มจธ. ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 40 คน ใช้ในการสื่อสาร และกำกับการ
ทำงาน ITA ร่วมกัน   

      

5)  นโยบายอธิการบดีและทีมบริหาร ในการขับเคลื ่อนการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตรวจสอบได้ ผ่านเครื่องมือการปรับปรุงและพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ (Daily Management) ต่อเนื่อง
มาจนถึงปี 2565  

จากการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของอธิการบดีและ
ทีมผู้บริหาร เมื่อเริ่มวาระตำแหน่งในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยครอบรอบ 60 ปี อธิการบดีมีการเดินสาย
ประกาศนโยบายอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม และช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในได้ทราบ
ในเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเกิดความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในปี 2563 มีโครงการซึ่งอธิการบดีร่วมกับสภาคณาจารย์ มจธ. จัดโครงการพบปะประชาคมที่เรียกว่า SIT&SIP 
อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมแต่ะครั้ง ซึ่งเวียนพบปะแต่ละหน่วยงาน อธิการบดีจะกล่าวถึงแนวทาง นโยบายการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องการพัฒนาและสร้างคนทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ให้มี
การปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนกระบวนการที่ตอบสนองการบริการต่อลูกค้าทุกระดับ สร้างความมีส่ว นร่วมผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

โดยในปี 2565 มหาวิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินโครงการการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานประจำให้มี
ประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Daily Management ซึ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม ผ่านคำว่า “Speed และ Communication” โดยมอบ
นโยบายให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับการดำเนินการ  

ผลการดำเนินงานโครงการ Daily Management ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมเรียนรู ้และปรับปรุง
กระบวนการทำงานตามหลัก Daily Management จำนวน 27 หน่วยงาน ตั้งเป้าหมายปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ในปี 2565 เสร็จสิ้นจำนวนกว่า 80 กระบวนงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 

 

                                                                

 

               

แผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานประจำทั้ง มจธ. ได้วางแผนไว้ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

นโยบาย 

“ขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนางานประจำด้วย
เครื่องมือ Daily Management”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ Daily Management ในปี 2565 ซึ่งมีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของงานพัฒนาและปรับปรุงงานประจำมากกว่า 6 ครั้ง 

         นโยบาย “ขับเคลื่อนการปรับปรุงและพัฒนางานประจำด้วยเครื่องมือ Daily Management” ถูกประกาศ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ซึ่งเป็นที่ประชุมของคณบดี  ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบันของ
มหาวิทยาลัย ตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยเป้าหมายเพื ่อให้บุคลากรภายในเน้นการทำงานประจำทุก
กระบวนการของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีการกำกับขั้นตอนทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคมและ
สาธารณะชน เพ่ือช่วยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปในอนาคต  

 

สรุปจากกิจกรรมทั้ง 5 ข้อที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ให้ดี
ขึ้นนั้น  เป็นแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใส  มจธ. เน้นการสื่อสารภายใน การสื่อสารภายนอกให้กับผู้รับบริการผ่านสื่อต่างๆ  เน้นการสร้าง
ความมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เน้นการสร้างจิตสำนักที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการมีธรรมาภิบาล     


