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แผนพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แหล่งข้อมูล 
ประเด็นพัฒนาและข้อเสนอแนะการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรงุพัฒนา 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ ให้ข้อมูล รวมทั้ งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ            
ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

1.  จัดท าคู่ มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. สร้างระบบการประเมินความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ 
3. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณให้โทษ 

30 มิ.ย. 64 
 

- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
บริหารและวิทยาเขต 
- ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 
 

 
 

2. การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

1. เผยแพร่ข้อมูลรายงานแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 
กันยายน 2564) 
2. เผยแพร่คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. เผยแพร่ข้อมูลรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ ายงบประมาณเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

30 ก.ย. 64 
 

- รองอธิการบดีฝ่ าย
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
งบประมาณ 
- ส านักงานอธิการบดี 
(กองนโยบายและแผน)              
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แหล่งข้อมูล 
ประเด็นพัฒนาและข้อเสนอแนะการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
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ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

2564  สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2563-31 
มีนาคม 2564)  
4. เผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  

3. การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของ
ต าแหน่งงาน (job description) และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. จั ดท า ร า ยละ เ อี ยดของต า แหน่ ง ง าน          
(job description)  
2. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
บริหารและวิทยาเขต 
- ส านักงานอธิการบดี             
(งานการเจ้าหน้าที่) 
 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือ
และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
สร้ างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 

มีประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการยืม - คืน
ทรัพย์สินของราชการ 

30 ก.ย. 64 - รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
บริหารและวิทยาเขต 
- ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 
- คณบดีทุกคณะ 
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แหล่งข้อมูล 
ประเด็นพัฒนาและข้อเสนอแนะการ
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ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้ บ ริ ก า รป ร ะชา ชนอย่ า ง เ ต็ มก า ลั ง
ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัด เจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก  
 

1. จัดท ามาตรการการป้องกันการทุจริต  
2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์            
ให้บุคลากรภายในทราบ 
 

30 ก.ย. 64 
 

- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
บริหารและวิทยาเขต 
- ส านักงานอธิการบดี             
(งานนิติการ) 
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แหล่งข้อมูล 
ประเด็นพัฒนาและข้อเสนอแนะการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
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ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

แบบ OIT เป็นการ
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
พื้นฐานต่าง ๆ 

1. การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่
ข้อ มูลพื้ นฐานเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงาน
ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานโดยตรง 

1. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
2. มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป 
3. มีระบบ e-service เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
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- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
บริหารและวิทยาเขต 
- ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 
- คณบดีทุกคณะ 
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ผู้รับผิดชอบ 

 2. การป้องกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่ อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุ ง 
พัฒนา และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. แต่งตั้ งคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
3. พัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้เอ้ือต่อ
การเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

30 ก.ย. 64 
 

- รองอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย
วิชาการและประกั น
คุณภาพการศึกษา 
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
บริหารและวิทยาเขต 
- งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ 
- ส านักงานอธิการบดี
  

 


