
สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน (o43) 
 
จากขอสรุปเรื่องมาตรการการขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสจากคณะกรรมการ ITA 

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563  คณะกรรมการ ITA มีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการดำเนินการ ดังนี ้
1) จากจุดออน จุดดอยท้ังหมดและแนวทางในการแกไขจุดออนตามท่ีเสนอนั้น แตละหนวยงานจะรับ 

นำไปรวมกันแกไขปรับปรุงตามที่เสนอ  และมีความเห็นพองตองกันวาปญหาสวนใหญที่พบเกิดจากการสื่อสาร
องคกรอยางไมทั่วถึง พนักงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียไมสามารถเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยได  แมวาขณะนี้
มหาวิทยาลัยจะไดจัดทำเนื้อหา สาระของการประเมินคุณธรรมความโปรงใสไวที่เว็บไซต ITA บนเว็บไซตหลักของ
มหาวิทยาลัยแลว ที ่ URL https://ita.kmutt.ac.th/faq.php   ดังนั ้นจึงควรนำเว็บไซต ITA มาใชใหเปน
ประโยชน โดยเสนอแนวทางแกปญหาเรงดวนดานการสื่อสาร เรื่องราวของ ITA และนำสาระของขอที่เปน
จุดออน จุดดอยในแตละขอชี้แจงใหพนักงานหรือลูกคาภายนอกรับทราบ ในลักษณะของคำถามคำตอบที่พบ
บอย (FAQ) เพิ ่มเติมลงในเว็บไซต ITA  โดยมอบฝายเลขานุการที่ประชุม ITA ดำเนินการรวมกับสำนัก
คอมพิวเตอรใหเสร็จส้ินภายในเดือนเมษายน 2563  
 

2)   การเตรียมการสรางความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อนำไปสูการ
ปฏิบัติของหนวยงานภายใน มจธ.  คณะกรรมการ ITA มีความเห็นสอดคลองกับอธิการบดีที่จะใหมีการติดตอขอ
เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยความโปรงใสลงสู
การปฏิบัติ โดยจะจัดบรรยายในท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยทีมบริหาร คณบดี ผูอำนวยการ
สถาบัน ผูอำนวยการสำนักงาน นิติกร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
โดยกำหนดวันท่ีจัดบรรยายในวันท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.  โดยมีเปาหมายใหมีการถายทอดความเขาใจ
ในแนวทางการปองกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานและการบริหารมหาวิทยาลัยท่ี
สอดคลองไปกับการเปนสังคมสุจริตในอนาคตอยางตอเนื่อง       
  

3)  การพบประชาคมของอธิการบดี โดยการเดินสายประกาศนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริตตรวจสอบได และรับทราบปญหาจากการปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือนั้น ไมวาจะเปน
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย สุจริตของอธิการบดีและทีมผูบริหาร 
ในป 2563 ซึ่งเปนปที่มหาวิทยาลัยครอบรอบ 60 ป  การดำเนินการเดินสายประกาศนโยบายอยางตอเนื่องเปนสิ่ง
หนึ่งมี่จะชวยสรางความมีสวนรวม อีกทั้งยังชวยแกปญหาการสื่อสารใหกับบุคลากรภายในไดทราบในเรื่องการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและเกิดความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใส โครงการซ่ึง
อธิการบดีรวมกับสภาคณาจารย มจธ. จัดโครงการพบปะประชาคมที่เรียกวา SIT&SIP อยางตอเนื่องนั้นควรเปน
แนวทางหนึ่งท่ีควรมีการจัดดำเนินการทุก ๆป   

จากขอสรุปขางตน คณะกรรมการ ITA เสนอวาเนื่องจากระยะเวลาท่ีจะเขาสูการประเมิน ITA มีชวงเวลาท่ี
จำกัดประกอบกับปนี้เกิดสถานการณโควิด 19 จึงเสนอให 3 เรื่องนี้เปนลำดับสำคัญเบื้องตนท่ีควรกำกับและติดตาม
ใหนำไปสูการปฏิบัติได  

 
 
 
 
 

https://ita.kmutt.ac.th/faq.php


 ฝายเลขานุการไดดำเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการ ITA  สรุปรายงานผลการดำเนินในป พ.ศ. 

2563 ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต ITA  โดยเพ่ิมหนาเว็บเพ็จ FAQ  ดำเนินการโดยฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมิน ITA  หลังจากการประชุมเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563 จัดทำเนื้อหาสาระของคำถามและ 

คำตอบจากประเด็นจุดออนและขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุม นำมาเขียนเปนเรื่องราว โดยมีวัตถุประสงคให 

บุคลากรภายในและภายนอกเขาใจมากข้ึน จากนั้นมอบใหสำนักคอมพิวเตอรนำข้ึนเว็บไซต ITA  ท้ังนี้ไดแจง 

ผลสำเร็จเขาไลนกลุมคณะกรรมการ ITA ทราบและชวยใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมทางไลนกลุม เนื่องจากเกิดภาวการณ 

โควิด 19  คณะกรรมการ ITA จึงทำกลุมไลน ชื่อวา ITA  มจธ. ปจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น 40 คน ใชในการสื่อสาร  

และกำกับการทำงาน ITA รวมกัน   การจัดทำ FAQ บนเว็บไซตใชเวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน ไมมีคาใชจายใน 

การดำเนินการ   ศึกษารายละเอียด FAQ ไดจาก https://ita.kmutt.ac.th/faq.php 

 
 

 

2.  โครงการการเตรียมการสรางความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือ

นำไปสูการปฏิบัติของหนวยงานภายใน มจธ.  คณะกรรมการ ITA มีความเห็นสอดคลองกับอธิการบดีท่ีจะใหมี

การติดตอขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยความ

โปรงใสลงสูการปฏิบัติ โดยจะจัดบรรยายในท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยทีมบริหาร คณบดี 

ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนักงาน นิติกร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซ้ือจัด

จาง เปนตน โดยกำหนดวันท่ีจัดบรรยายในวันท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.  โดยมีเปาหมายใหมีการ



ถายทอดความเขาใจในแนวทางการปองกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการทำงานและการ

บริหารมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองไปกับการเปนสังคมสุจริตในอนาคตอยางตอเนื่อง               

 ผลการดำเนินการ หลังจากทำบันทึกขอความเสนอไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เรียนเชิญคุณชนิดา อาคม

วัฒนา   มาบรรยายในวันท่ี 27 เมษายน 2563 แตเนื่องจากเกิดสภาวการณ COVID19 หารือกับทางคุณชนิดา 

อาคมวัฒนาแลว ตองขอเลื่อนการจัดประชุมไปกอน เพ่ือปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยโดย

ทีมคณะกรรมการ ITA ไดรวมกันศึกษาเกณฑและถายทอดความรูเพ่ือนำไปสูแนวปฏิบัติรวมกันทางไลนกลุมอยาง

สม่ำเสมอ  

          
 

บันทึกขอความขอความอนุเคราะหตอ สำนักงาน ป.ป.ช. 

 

 

 



3. โครงการพบประชาคมของอธิการบดี โดยการเดินสายประกาศนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยดวย 
ความซื่อสัตย สุจริตตรวจสอบได และรับทราบปญหาจากการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อหาแนวทางชวยเหลือนั้น ไมวา
จะเปนการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย สุจริตของอธิการบดีและทีม
ผูบริหาร ในป 2563 ซึ่งเปนปที ่มหาวิทยาลัยครอบรอบ 60 ป  การดำเนินการเดินสายประกาศนโยบายอยาง
ตอเนื่องเปนสิ่งหนึ่งม่ีจะชวยสรางความมีสวนรวม อีกท้ังยังชวยแกปญหาการสื่อสารใหกับบุคลากรภายในไดทราบใน
เรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเกิดความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใส 
โครงการซ่ึงอธิการบดีรวมกับสภาคณาจารย มจธ. จัดโครงการพบปะประชาคมท่ีเรียกวา SIT&SIP อยางตอเนื่องนั้น
ควรเปนแนวทางหนึ่งท่ีควรมีการจัดดำเนินการทุก ๆป   
            ผลการดำเนินงานเปนการดำเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2562 เดือนตุลาคม 2562 เดินสายตามคณะ 
ตาง ๆ  จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2563 เปลี่ยนบรรยากาศผสมผสานไปกับการพบปะประชาคมในรูปแบบของ 
Happy Work place  โดยในงาน Meet & Eat ชวนกินอาหารเชา อธิการบดี และทีมคณะกรรมการ ITA 
ไดแกรองอธิการบดีฝายบุคคล และเลขานุการทีม ITA ไดถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส และการทำงานดวยความโปรงใสตรวจสอบ  สำหรับประเด็นขอคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะในเรื่อง
การปฏิบัติงาน หรืออุปสรรคตาง ๆ อธิการบดีไดมอบหมายรองอธิการบดี หรือคณะทำงานที่รับผิดชอบนำไป
หาทางแกปญหากันตอไป  
 
  
 
 
 



   

 

 



 


