
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ/แนวทาง 

การดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ 

จำนวน บรรลุ จำนวน ดำเนินการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
1. ยกระดับด้านคุณธรรม

และ ความโปร่งใส 
ในการบริหารจัดการ
ทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

1.1  การสร้างระบบและกลไก 
ในการดำเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

4 4 4 4 ไม่มี 

1.2  สนับสนุนและผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย
ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม  
และความโปร่งใส 

2 2 2 2 ไม่มี 

2. สร้างการรับรู้  
ปลุกจิตสำนึก              
และส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส           
เพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
ที่ดีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

2.1 รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส  
ในด้านการดำเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย 

3 3 3 3 ไม่มี 

2.2 กำหนดมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

2 2 2 2 ไม่มี 

 รวม 12 12 12 12  
  ร้อยละ 

100.00 
ร้อยละ  
100.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน : 1.1 การสร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ 
             ความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

1.1.1 มีคณะกรรมการและ
คณะทำงาน และดำเนินการ
ตามหน้าที่ที่กำหนด 
เป้าหมาย มี 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงาน 
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมและ ความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโร 

2. คณะทำงานเสริมสร้างการ
รับรู้การดำเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1) จัดทำคณะกรรมการและ
คณะทำงานพร้อมกำหนด
บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
งบประมาณ ไม่มี 
ระยะเวลา ต.ค. - ธ.ค. 2564 
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดี 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย อธิการบดี  
เป็นประธาน รองอธิการบดีทุกคน เป็น
กรรมการ  และผู้อำนวยการสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยทำหน้าที่วางแผนการส่งเสริมคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และยกระดับระบบงานที่สะท้อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส่งเสริมให้
ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกิดความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการ
รับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม และความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร

บุคคล เป็นประธานคณะทำงาน 
2) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็นรองประธานคณะทำงาน 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

3) ผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 33 
ส่วนงาน เป็นกรรมการ 

4) หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยคณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 
1. สร้างการรับรู้และรณรงค์การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในทุกภารกิจ 

2. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงาน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัย 

3. สร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการ 
ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

4. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.1.2 ร้อยละของส่วนงานที่
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
บรรลุเป้าหมาย 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสระดับ 
ส่วนงาน 

งบประมาณ ไม่มี 
ระยะเวลา  
   ธ.ค 2564 - มี.ค. 2565 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  
ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี และผู้อำนวยการจากทุกส่วนงาน  
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ได้แจ้ง
ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ส่วนงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสครบทุกส่วนงาน 
ทั้งหมด 33 ส่วนงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของส่วน
งานทั้งหมด (การรวบรวมผล
การดำเนินงานผ่าน Google 
Form) 

ผู้รับผิดชอบ  
   หัวหน้าส่วนงาน 

ระดับส่วนงานที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสซึ่งชี้แจงรานละเอียดการจัดทำ 
แผนในการประชุมดังกล่าว 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงานเสริมสร้าง           
การรับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ได้มีการติดตามผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสระดับส่วนงานให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2565 

1.1.3 ร้อยละส่วนงานที่
ดำเนินการตามแผนฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ส่วนงานมีการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (รอบ 6 เดือน) 
ครบทุกส่วนงาน ทั้งหมด 33 
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของส่วนงานทั้งหมด 
(การรวบรวมผลการดำเนินงาน
ผ่าน Google Form) 

2)  มีการติดตาม ประเมิน
ผลสำเร็จจากการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส พร้อมแนวทาง
การพัฒนา 

งบประมาณ ไม่มี 
ระยะเวลา  
   มี.ค. – ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ  
  หัวหน้าส่วนงาน 

คณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงาน
อย่างมีคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
มหาวิทยาลัย ศรนีครินทรวโิรฒ ที่ประชุม 
มอบกรรมการทุกท่าน ทำการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ
ส่วนงาน (รอบ 6 เดือน) ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งจากการติดตามผลการ
ดำเนินงานทุกส่วนงาน ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

1.1.4 ร้อยละของการ
ดำเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 
เป้าหมาย  
ร้อยละ 85 ของแผนฯ 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
แผนการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ 2565 มีภาระงาน 
ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 
จำนวน 13 งาน  
หน่วยตรวจสอบภายในได้
ดำเนินการแล้วทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 100 

3)  การดำเนินงานและ
ติดตามประเมินผล
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 

งบประมาณ ไม่มี 
ระยะเวลา  
   ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
   - อธิการบดี 
   - หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบ

ภายใน 

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 
6 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2564 ทั้งนี้ งาน
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 
2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565) มีภาระงานที่ต้องดำเนินการ
ตรวจสอบ จำนวน 13 งาน หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ดำเนินการแล้วทั้งหมด คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 100 ของงานที่ต้องดำเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ โดยมีภาระงานตรวจสอบ 
ได้แก่ สอบทานรายงานการเงินประจำปี
งบประมาณ 2564 สอบทานรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน สอบทานรายงานฐานะเงินทด
รองจ่ายเบิกจากส่วนการคลัง รายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแจ้งยืนยันยอด
การตรวจสอบเงินสำรองจ่ายเบิกจากส่วนการ
คลัง ตรวจสอบการบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฟ้ืนฟูที่ได้รับจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย การติดตามความคืบหน้าในการ
ดำเนินการคดีความรับผิดทางละเมิด ของ
มหาวิทยาลัย การติดตามแผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ 2564 
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มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน : 1.2 สนับสนุนและผลักดันผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและควาฒโปร่งใส 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

1.2.1 ร้อยละของส่วนงานมีคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 85 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ส่วนงานมีคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เผยแพร่ 
ทั้งหมด 33 ส่วนงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของส่วนงาน
ทั้งหมด 

1) พัฒนาและจัดทำคู่มือ/
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ให้รับทราบ
โดยทั่วไป 

งบประมาณ  ไม่มี 
ระยะเวลา  
   ม.ค. - ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ  
   หัวหน้าส่วนงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
ได้แจ้งให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสระดับส่วนงานที่เชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกส่วนงานจะต้องดำเนินการ
พัฒนาและจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน จากการติดตาม
การดำเนินงาน พบว่า ทุกส่วนงานให้
ความสำคัญในการจัดกิจกรรม/โครงการให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือ และมีการ
เผนแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ของส่วนงาน            
เรียบร้อยแล้ว 

1.2.2 ร้อยละของส่วนงานมี
แนวปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับ
บริการครอบคลุมทุกภารกิจ
ของงานบริการ 
เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 85 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ส่วนงานมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้
มาขอรับบริการที่เผนแพร่ 
ทั้งหมด 32 ส่วนงาน คิดเป็น
ร้อยละ 96.97 ของส่วนงาน
ทั้งหมด 

2) พัฒนาและจัดทำแนว
ปฏิบัติสำหรับผู้มาขอรับ
บริการและเผยแพร่ให้
รับทราบโดยทั่วกัน 

งบประมาณ ไม่มี 
ระยะเวลา ม.ค - ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ  
   หัวหน้าส่วนงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
แจ้งให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและควาฒโปร่งใส
ระดับส่วนงานที่เชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งทุกส่วนงานจะต้องดำเนินการพัฒนาและจัดทำ
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้
รับทราบโดยทั่วกัน จากการติดตามการ
ดำเนินงาน พบว่า ทุกส่วนงานให้ความสำคัญใน
การจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดทำคู่มือ และมีการเผยแพร่คู่มือ 
บนเว็บไซต์ของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว 



[7] 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและควาฒโปร่งใส  
เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน : 
2.1 รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควาฒโปร่งใส ในด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

2.1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
ระดับส่วนงาน 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารระดับส่วนงาน  
ให้ความสำคัญในการรณรงค์
ส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานผ่านการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
สรุปผลได้ว่าจากจำนวนผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้บริหารทั้งหมด  
(การรวบรวมผลการดำเนินงาน
ผ่าน Google Form) 
 

1) รณรงค์และเผยแพร่
เจตจำนงสุจริตและความ
มุ่งม่ันในการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

งบประมาณ 5,000 บาท 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
ระยะเวลา ม.ค. - ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
     - อธิการบดี 
     - รองอธิการบดี 
     - หวัหน้าส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโดยการประชุม
ร่วมกันของผู้บริหารสูงสุด โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน   
รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นกรรมการ และ
ผู้อำนวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็นเลขานุการ ซึ่งในการประชุมพิจารณา 
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมกับรายงาน
สรุปการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนด 
แนวทางการดำเนินงานผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ซึ่งประกอบด้วยคณบดีและผู้อำนวยการ 
หัวหน้าทุกส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมและสร้างรับรู้
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสทั้งในการ
ปฏิบัติงานประจำและการดำรงชีวิตของ
บุคลากรและนิสิตอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้าง 
การรับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
โดยเป็นผู้แทนจากทุกส่วนงานเพื่อทำหน้าที่ใน
การติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   
และนำรายงานผลการดำเนินงานต่อ 
คณะกรรมการฯ เป็นระยะ  

2.1.2 ร้อยละของส่วนงานที่จัด
โครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์
และส่งเสริมคุณธรรม              
และความโปร่งใสในด้าน            
การดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร               
และนิสิตของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ทุกส่วนงานจัดโครงการ/
กิจกรรม ที่รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
ด้านการดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และ
นิสิตของมหาวิทยาลัย จำนวน 
33 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจำนวนส่วนงาน
ทั้งหมด (การรวบรวมผลการ
ดำเนินงานผ่าน google form) 

2) รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในด้านการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน                 
ของบุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย  

งบประมาณ 5,000 บาท  
(ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ)  
ระยะเวลา:  
    ม.ค. – มี.ค.2565  
ผู้รับผิดชอบ:  
     - อธิการบดี  
     - รองอธิการบดี  

- หัวหน้าส่วนงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้แจ้งให้ทุกส่วนงานรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรและนิสิต 
พบว่า ส่วนงานให้ความสำคัญในการจัด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าวในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะผ่านที่
ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การ
ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัย  
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

2.1.3 ร้อยละของส่วนงานที่
เปิดเผยข้อมูล หน้าเว็บไซต์ 
ตามหัวข้อและช่องทาง  
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ทุกส่วนงาน มีการเผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสสู่สาธารณะ ทั้งสิ้น 
33 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของ ส่วนงานทั้งหมด 
(การรวบรวมผลการดำเนินงาน
ผ่าน google form) 

3) การเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสสู่สาธารณะ  

งบประมาณ ไม่มี  
ระยะเวลา: ม.ค. – ก.ย. 2565  
ผู้รับผิดชอบ:  
     - รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
     - หวัหน้าส่วนงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
กำหนดหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลหน้า
เว็บไซต์ของส่วนงาน จำนวน 10 รายการ 
ได้แก่  

1) โครงสร้างองค์กร  
2) ข้อมูลผู้บริหาร  
3) ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน  
4) ข่าวประชาสัมพันธ์  
5) Q & A  
6) แผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน  
7) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
8) รายงานผลการดำเนินงาน ตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  

9) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
10) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
ซึ่งส่วนงานให้ความร่วมมือรับไปดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยมีการติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะ
ผ่านที่ประชุมคณะทางานเสริมสร้างการรับรู้
การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยเป็นระยะ  



[10] 
 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน : 2.2 กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

2.2.1 ร้อยละของส่วนงานที่มี
ระบบและกลไกการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียนของส่วนงาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 
ส่วนงานมีระบบและกลไกใน
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยครบทุก
ส่วนงาน ทั้งหมด 33 ส่วนงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของส่วน
งานทั้งหมด (การรวบรวมผล
การดำเนินงานผ่าน google 
form) 

1) จัดให้มีระบบและกลไก
ในการดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย             
และส่วนงาน 

งบประมาณ ไม่มี 
ระยะเวลา  
   ม.ค. - ก.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
     - รองอธิการบดีฝ่าย

วินัยและกฎหมาย 
     - หวัหน้าส่วนงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้
แจ้งให้ทุกส่วนงานระบบและกลไกในการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน และกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของระดับ
มหาวิทยาลัย พบว่า ทุกส่วนงานมีระบบและ
กลไกการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของส่วนงาน 
โดยมีการติดตามผ่านที่ประชุมคณะทำงาน
เสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวโิรฒเป็นระยะ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมอบ
ให้ส่วนวินัยและกฎหมาย จัดทำคู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
shorturl.at/osAUW 

2.2.2 ร้อยละของส่วนงานที่มี
การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/
ขั้นตอนและผลการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียน/มาตรการการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ให้
บุคลากร นิสิต และผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด
บรรลุเป้าหมาย 

2) การเผยแพร่ช่องทาง/
แนวทาง/ขั้นตอน และ
ผลการดำเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนให้บุคลากร 
นิสิตและผู้ที่เก่ียวข้อง
รับทราบ 

งบประมาณ  ไม่มี 
ระยะเวลา:  ม.ค. - ก.ย. 
2565 
ผู้รับผิดชอบ: 
     - รองอธิการบดีฝ่าย

วินัยและกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน            
เรื่องร้องเรียนให้บุคลากร นิสิตและผู้ที่เก่ียวข้อง
รับทราบเป็นระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นละ
เผยแพร่ที่เว็บไซต์หลัก 
https://complaint.swu.ac.th/ 
หลักเกณฑ์การติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/
ร้องเรียน 
1. ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
2. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ส่วนงานมีการเผยแพร่ช่องทาง/
แนวทาง/ขั้นตอนและผลการ
ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/
มาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ให้บุคลากร นิสิต และผู้
ที่เก่ียวข้องรับทราบครบทุก
ส่วนงาน ทั้งหมด 33 ส่วนงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของส่วน
งานทั้งหมด 
(การรวบรวมผลการดำเนินงาน
ผ่าน google form) 

     - หวัหน้าส่วนงาน 3. การร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้อง
ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

■ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

■ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

■ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้
ต้องปฏิบัติ 

■ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 

■ กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัด
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเรื่องท่ีร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ 
มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย 
ต่อบุคคลอ่ืน 

4. การใช้บริการติดต่อสอบถาม/รับ
ข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย 
ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ 
เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง 

วิธีการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน 
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
2. ระบุข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการ 
3. ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่อง          

ที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ
ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการ
ให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทาง
แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดแจ้งเพียงพอ
ที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได ้
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/ 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/
ร้องเรียน 
1. ด้วยตนเองหรือทางจดหมาย 
2. ทางศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (Call 

Center) ในเบื้องต้นที่หมายเลข 0 2649 
5000 

3. ผ่านทาง e-mail: contact@g.swu.ac.th 
4. ผ่านเว็บไซต์ 
https://complaint.swu.ac.th/ 

กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ 
และอีเมล เพ่ือประโยชน์สาหรับการติดต่อ
กลับ หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพ่ือแจ้งผล
การตรวจสอบให้ท่านทราบ 

 จากรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  พบว่า ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหา/
อุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาแผนการดำเนินงานปีต่อไป ควรเน้นเรื่องการสื่อสารและ
เสริมสร้างการรับรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยลัยไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น 

-------------------------------------- 

  
 


