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สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน (Show & Share)  

หัวข้อ “แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน  การด าเนินการประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ช.ช.) มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน มทส.” ตามค าสั่ง มทส. ที่ 655/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  เพ่ือด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

  คณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มทส.  ได้มีการ

ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน (Show & Share) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ เกิดความตระหนัก 

เข้าใจถึงประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย  โดยหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยสามารถจัดท าแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่าง

เหมาะสมซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปฏิบัติงานให้เกิดข้อผิดพลาด

น้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง

หน่วยงาน (Show & Share) หัวข้อ “แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส” โดย

หน่วยงานน าเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 4 ด้าน 

ประกอบด้วย  

  (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  

  (2) ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร  

  (3) ด้านการใช้ทรัพย์สิน   

  (4) ด้านการป้องกันการทุจริต  

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 126 คน จากหน่วยงานกลุ่ม
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ส านักงานอธิการบดี 52 คน กลุ่มส านักวิชา 34 คน กลุ่มศูนย์/สถาบัน 36 คน  และกลุ่มหน่วยวิสาหกิจ 4 คน 

ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก 

      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล  อารีรักษ์) 

ประธานคณะท างานได้กล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพ่ือให้หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยจาก

หน่วยงานตัวอย่างซึ่งได้มีการน าเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมภายใน

หน่วยงานตนเอง  และจัดท าแนวปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยหัวหน้าตรวจสอบภายใน (นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์) ด าเนินรายการตาม

ก าหนดการจัดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร :  

  หน่วยงานน าเสนอแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนสารบรรณและนิติการ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอ

มาตรการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามประกาศมาตรการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือจัดท า

ขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน 

2. บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

3. บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าภารกิจส่วนตัว และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลที่อาจ

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

4. บุคลากรต้องไม่เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้รับบริการ 

ผู้ติดต่องาน เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ 

5. บุคลากรต้องไม่เสนอว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สิน ตลอดจนประโยชน์อ่ืนใดที่อาจค านวณ

เป็นเงินได้ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ แก่

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน

อนาคต 
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6. ให้ทุกหน่วยงานสร้างระบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน เพ่ือให้การประเมินการให้บริการเป็นไปได้โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตาม

หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  โดยผลการประเมินควรเปิดเผยทางเว็บไซค์หลัก

ของหน่วยงาน 

(2) ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร :  

       หน่วยงานน าเสนอแนวปฏิบัติด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

ส่วนพัสดุ  ส่วนกิจการนักศึกษา และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอมาตรการการใช้อ านาจของผู้บริหาร

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามประกาศมาตรการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. มอบหมายงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเป็นธรรม 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

อย่างถูกต้องและเท่ียงธรรม 

3. ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง

เป็นธรรม 

4. จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (Job description) และหลักเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. ละเว้นการสั่งให้บุคลากรปฏิบัติภารกิจส่วนตัวของผู้บริหาร ตลอดจนการสั่งให้กระท าใน

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

6. บริหารงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องการแทรกแซงการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร การซื้อขายต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล

ใดโดยมีอคติ หรือการเอื้อประโยชน์ในกลุ่มหรือพวกพ้องตนเอง 

(3) ด้านการใช้ทรัพย์สิน : 

       หน่วยงานน าเสนอแนวปฏิบัติด้านการใช้ทรัพย์สิน จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วน

บริหารสินทรัพย์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เสนอมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ

หน่วยงาน ให้สอดคล้องตามประกาศมาตรการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. มาตรการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ค านึงถึงความคุ้มค่า
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และประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักความประหยัด ช่วยกันดูแล

บ ารุงรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่ใช้ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ผู้บริหาร

และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาต้องก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเพ่ือให้

บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 

2. แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

2.1 การยืมทรัพย์สินไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยผู้ยืมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

หรือการยืมทรัพย์สินใช้ภายในมหาวิทยาลัยโดยผู้ยืมเป็นบุคคลภายนอก ต้องได้รับ

อนุมัติจากอธิการบดีหรือที่อธิการบดีมอบหมาย  

2.2 การยืมทรัพย์สินใช้ภายในมหาวิทยาลัยโดยผู้ยืมเป็นบุคลากร/หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบทรัพย์สิน/พัสดุนั้น 

2.3 การยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดย

ระบุรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงานสังกัด เหตุผลของการยืม 

สถานที่ที่จะน าไปใช้ และเวลาที่ส่งคืน 

2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่อาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ยืมทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกใช้ 

2.5 การใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยและใช้ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่วนตัว/

กิจกรรมของหน่วยงาน โดยผู้ขอใช้เป็นบุคลากร/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือ

บุคคลภายนอก/หน่วยงานภายนอก ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่

อธิการบดีมอบหมาย 

2.6 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตราค่าบ ารุงทรัพย์สินคงรูปที่อยู่ในความรับผิดชอบ  สามารถ 

ให้บุคคลภายนอก/หน่วยงานภายนอกยืมใช้ได้และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของ

ทรัพย์สินคงรูปซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบด้วย 

2.7 ทรัพย์สิน/พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีการยืมหรือขอใช้เกิดความช ารุดเสียหาย 

หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ให้ผู้ยืม/ผู้ขอใช้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพ

เดิม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นทรัพย์สินประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ 

และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะขอยืม/ขอใช้ 
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2.8 ให้ทุกหน่วยงานออกมาตรการการใช้ทรัพย์สิน วัสดุ และอุปกรณ์ส านักงานให้

ชัดเจน เพ่ือประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.9 ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแบบกรอกข้อมูลการยืมและคืนทรัพย์สินของหน่วยงาน 

พร้อมขั้นตอนการยืมและการคืนทรัพย์สินของหน่วยงาน 

(4) ด้านการป้องกันการทุจริต : 

       หน่วยงานน าเสนอแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริต จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่  

ส่วนทรัพยากรบุคคล  ส่วนการเงินและบัญชี  และฟาร์มหาวิทยาลัย  ได้เสนอมาตรการการป้องกันการทุจริต

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามประกาศมาตรการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

2. ผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิด

ทุจริตซ้ า 

3. ให้หน่วยงานจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทฺธิภาพ และจัดท าแผนงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

4. ให้หน่วยงานด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัยกับ

พนักงานที่กระท าการทุจริต 

5. ให้หน่วยงานปรับปรุงการท างาน ตามผลการตรวจสอบของฝ่ายที่ตรวจสอบทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

6. ให้หน่วยงานก าหนดช่องทางรับแจ้งการทุจริต หรือแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตเพ่ือให้

บุคลากรหรือบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียน ส่งหลักฐานได้สะดวก ติดตามผลการ

ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัย และไม่มี

ผลกระทบต่อตนเอง 

7. จัดท ามาตรการป้องกันและมีระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน

และเปิดเผย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตาม

ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
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หน่วยงานตัวอย่างที่มีการน าเสนอแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ทั้ง 4 ด้าน  ดังนี้ 

ก) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร : ศูนย์บริการการศึกษา 

 การน าเสนอแนวปฏิบัติมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากร โดยหัวหน้าส านักงานศูนย์บริการศึกษา (นายพิรุณ กล้าหาญ) ได้กล่าวถึงการจัดโครงสร้างการ

บริหารงานภายในศูนย์ ประกอบด้วย 7 ฝ่าย โดยพิจารณางานภารกิจหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรก่อนเป็นล าดับแรก คือ “งานทะเบียนและประเมินผล” โดยพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่

การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน  การจัดตารางการสอน การลงทะเบียนนักศึกษา การสอบ และการ

ประมวลผลและส าเร็จจบการศึกษา โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ

ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการด้วย 

 หน่วยงานได้น ามาตรการแนวทางปฏิบัติหน้าที่บุคลากรตามประกาศของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดท าแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 7 ข้อ ดังนี้ 

  1. บุคลากรต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการตามระบบบริหารงาน

      คุณภาพ ISO 9001:2015 

  2. บุคลากรต้องยึดถือคู่มือการปฏิบัติงาน 

  3. บุคลากรต้องปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้

      เป็นปัจจุบัน 

  4. บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยเท่าเทียมกัน 

  5. บุคลากรต้องให้บริการตามล าดับคิว 

  6. บุคลากรต้องจัดให้มีช่องทางส าหรับผู้รับบริการสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

      ข้อร้องเรียน 

  7. ทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในทุกภาคการศึกษาเพ่ือ

      น าผลมาปรับปรุง หรือพัฒนาการให้บริการ   

 ซึ่งขณะนี้ทุก ๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะศูนย์บริการการศึกษาต้องให้บริการนักศึกษาท าให้ต้องค านึงความปลอดภัย ได้มีการ

ปรับวิธีการให้บริการเคาน์เตอร์ต้องใกล้ชิดกับผู้รับบริการ การจัดเว้นระยะห่างกับสถานที่ให้นั่งผู้มาติดต่องาน 

การใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านทางออน์ไลน์ให้มากขึ้นใช้วิธีการ Scan QR Code การรับข้อร้องเรียนจาก

ผู้รับบริการ ซ่ึงศูนย์บริการการศึกษาจะน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุก่อน แล้วด าเนินการหาแนวทางการแก้ไขจาก
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในศูนย์บริการการศึกษา ตลอดจนการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดเพ่ื อวัดประเมิน

คุณภาพการให้บริการในเรื่องหลัก ๆ   

ข) ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร : ส่วนพัสดุ 

 การน าเสนอแนวปฏิบัติมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร 

โดยหัวหน้าส่วนพัสดุ (นายอรรถพร  อุ่นโสมย์) ได้น ามาตรการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมา

ปรับใช้ในการจัดท าแนวทางการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจของส่วนพัสดุ โดยการจัดท าเป็นประกาศภายใน

ส่วนเป็นแต่ละเรื่อง จ านวน 6 ข้อ ดังนี้  

1. การมอบหมายงานให้กับบุคลากร แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่   ระดับหัวหน้างานและระดับ 

       ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละระดับจะค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทาง

       วิชาชีพเป็นหลัก 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ค านึงถึงคุณภาพของผลงานโดยการ

ประเมินจาก 2 ส่วน คือ จากหัวหน้าส่วนพัสดุและจากหัวหน้างานต่าง ๆ 

3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม    ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาจะเน้นที่บุคลากร 

       ที่ยังไม่เคยได้รับการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

4. รายละเอียดของต าแหน่งงาน (Job Description) ให้เป็นไปตามแบบบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) ที่ท าสัญญาไว้กับส่วนทรัพยากรบุคคล 

5. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย 

6. บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกรอบ

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างเคร่งครัด 

 และจากตัวอย่างที่ส่วนพัสดุยกตัวอย่างในการน าเสนอท าให้มองเห็นภาพการด าเนินการภายในส่วน

พัสดุเกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนพัสดุ มีการอธิบายเหตุผลและที่มาของ

การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน  

ค) ด้านการใช้ทรัพย์สิน : ส่วนบริหารสินทรัพย์ 

  การน าเสนอแนวปฏิบัติมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการใช้ทรัพย์สิน โดยหัวหน้า

ส่วนบริหารสินทรัพย์ (นางนพคุณ กสานติกุล) ได้น าแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในการ

จัดท าแนวทางภายในส่วนบริหารสินทรัพย์ รายละเอียดดังนี้ 

1. ต้องไม่น าทรัพย์สิน วัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานของหน่วยงานออกไปใช้ส่วนตัวนอก

มหาวิทยาลัย ยกเว้นการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ของหน่วยงาน และหากจ าเป็นต้อง
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น าออกไปใช้ส่วนตัวให้ขออนุญาตจากหัวหน้าส่วน และหัวหน้าส่วนอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์ก่อน จึงสามารถน าออกไปใช้ได้ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์น าทรัพย์สิน วั สดุ-อุปกรณ์

ออกไปใช้จะต้องรับผิดชอบเมื่อมีการช ารุด หรือสูญหายของทรัพย์สิน วัสดุ -อุปกรณ์

ดังกล่าว 

2. ห้ามน าทรัพย์สิน วัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานของหน่วยงานออกไปให้บุคคลภายนอก หรือ

หน่วยงานภายนอกใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย (หากทราบภายหลังจะถือว่ากระท าผิดวินัย) 

3. ต้องช่วยกันดูแลและบ ารุงทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัด 

4. คอยประสาน ควบคุมดูแลการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

มหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดรายได้ตามอัตราในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้ ส่วนบริหารสินทรัพย์ได้จัดท าแนวทางมาตรการด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ มาตรการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากร มาตรการใช้อ านาจของผู้บริหาร และมาตรการป้องกันการทุจริต รายละเอียดดังนี้  

 มาตรการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  

1. จัดท าคู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ตนรับผิดชอบ 

2. มุ่งผลส าเร็จของงานและถือประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

3. ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าภารกิจส่วนตัวและมีความซื่อสัตย์ 

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทุ่มเท 

5. ต้องปฏิบัติงานบริการด้วยจิตส านึกการให้บริการ กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติ 

6. ต้องไม่เรียกร้องผลตอบแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานเพ่ือขอ

ใช้บริการ 

7. ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ค านึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

มหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

8. ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองในการให้บริการ เพ่ือให้มีผลการประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้ใช้บริการ ในระดับคะแนนสูงขึ้นตามล าดับ และจะต้องมีคะแนนระดับความพึงพอใจ

อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 4 คะแนน 

 

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

  
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห น้ า ที่  | 9 

 

 

 มาตรการใช้อ านาจของผู้บริหาร 

1. หัวหน้าส่วนต้องไม่ใช้อ านาจสั่งการให้พนักงานปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบและไม่เหมาะสม 

หากพนักงานไม่ปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนในเรื่องส่วนตัว จะไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิด

วินัย 

2. หัวหน้าส่วนต้องจัดท ารายละเอียดภาระงานตามต าแหน่งงาน (Job description) เพ่ือ

มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3. หัวหน้าส่วนต้องมีความไว้วางใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระ ทั้งในการ

วางแผน การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของงาน โดยหัวหน้าส่วนต้องคอยช่วยเหลือ

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและดูแลอย่างใกล้ชิด 

4. หัวหน้าส่วนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. หัวหน้าส่วนจัดประชุมพนักงานส่วนเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนท าความเข้าใจ 

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และก าชับพนักงานให้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

ปฏิบัติอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ อีกทั้งให้พนักงานรายงานความคืบหน้า

การปฏิบัติงานตามภาระงาน 

2. หัวหน้าส่วนชี้แจงผลการลงโทษทางวินัยให้พนักงานทราบ เพ่ือให้พนักงานหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต 

3. พนักงานต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย

อย่างเคร่งครัด 

4. ก าหนดให้มีช่องทางร้องเรียนในหน้าเว็บไซต์ส่วนบริหารสินทรัพย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 โดยทุกมาตรการได้มีการประชุมหารือร่วมกันภายในส่วนบริหารสินทรัพย์ เมื่อมีความเห็นตกลง

ร่วมกันแล้วจึงให้บุคลากรทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ความร่วมมือ และถือปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 

ง) ด้านการป้องกันการทุจริต : ส่วนทรัพยากรบุคคล 
 การน าเสนอแนวปฏิบัติมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต   โดย

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล (นางสาวณัฐภา  อินทร์อ่ิม) ได้เริ่มวิธีการจัดท าแนวปฏิบัติมาตรการด้านการ

ป้องกันการทุจริต โดยการวิเคราะห์งานภารกิจหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ พิจารณาความเสี่ยงทีม่ีแนวโน้มใน
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การเกิดทุจริตได้ง่าย ได้แก่ งานเกี่ยวข้องกับงานธุรกรรมทางการเงิน และงานคัดเลือกบุคคล โดยค านึงถึง

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการทุจริต เช่น ตัวบุคคล โอกาสหรือแรงจูงใจ และกระบวนงาน จึงได้ มีความเห็น

สรุปว่าเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานธุรกรรมทางการเงินที่จะมีโอกาสในการทุจริตได้ง่ายกว่างานอื่น ๆ  

 และได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยถูกลงโทษทางวินัย

เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่  เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และได้จัดท าเป็น

บันทึกเวียนแจ้งให้กับพนักงานภายในหน่วยงาน เช่น พนักงานท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานได้ใช้อ านาจหน้าที่โดย

มิชอบ ในการเรียกเก็บเงินจากลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งคนงาน ภายใต้บังคับบัญชาเป็นค่าประกันการท างาน 

และใช้รถยนต์ คนงานของมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับบุคคลภายนอกในเวลาท าการ เป็นความผิดทางวินัย

อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ มหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษปลดออกจากการเป็นพนักงาน 

 นอกจากนี้ ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการแจ้งผ่านกิจกรรม

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันทุจริตเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญ

ยิ่งขึ้น 

 

สรุปภาพรวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน (Show & Share) ดังนี้ 

1. หน่วยงานได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน (Show 

& Share) จ านวนทั้งสิ้น 40 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 38 

หน่วยงานและหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 หน่วยงาน คือ ส่วนส่งเสริม

วิชาการและโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 

เนื่องจากติดภารกิจ 

2. หน่วยงานได้น าเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใส

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร 

ด้านการใช้ทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต จ านวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ทั้งนี้ 

ได้ถอดบทเรียนของหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติการที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ 1.ศูนย์บริการ

การศึกษา 2. ส่วนพัสดุ  3. ส่วนบริหารสินทรัพย์ และ 4.  ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ตามล าดับ    

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดท าแนวปฏิบัติมาตรการให้มีความสอดคล้องกับประกาศ

มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ฉบับ และให้เป็นไป

ตามบริบทของหน่วยงาน 
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4. การจัดท าแนวปฏิบัติมาตรการทั้ง 4 ด้านของหน่วยงานควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. ผู้บังคับบัญชาควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญและให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

อย่างจริงจัง 

6. หากมีประเด็นข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ฝ่ายเลขานุการโดยหน่วยตรวจสอบภายใน

หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือจัดท าแนวปฏิบัติ

มาตรการทั้ง 4 ด้านให้แล้วเสร็จ รวบรวมจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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การประเมินความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 4.24 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเป็นไปตาม

เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 

1. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share ท่านมีความเข้าใจมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับใด 

2.60 1.01 

2. หลังจากร่วมกิจกรรมกิจกรรม Show & Share ท่านมีความเข้าใจมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับใด 

4.12 0.69 

3. เนื้อหาของกิจกรรมกิจกรรม Show & Share ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตาม
ความคาดหวังของท่าน 

4.06 0.68 

4. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Show & Share ท่านสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานของท่าน 4.14 0.70 

5. การใช้สื่อ/วิธีการน าเสนอ ของผู้ด าเนินการ Show & Share ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.06 0.65 

6. มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 4.26 0.75 

7. สถานที่จัดกิจกรรม/ ระบบภาพ/ ระบบเสียง 4.12 0.72 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.24 0.62 

  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ :- 
1. การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์ดีมาก 
2. การจัดในระบบออนไลน์ ท าให้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
3. ล าดับการน าเสนอไม่ตรงกับก าหนดการ ท าให้เสียเวลาเพ่ิมไปอีก  ควรจัดให้ตรงเพราะผู้น าเสนอมี

งานอ่ืนๆ ที่ต้องท า 
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เหมาะสมแล้วคิดเป็นร้อยละ 98 และมีความเห็นไม่เหมาะสมคิด

เป็นร้อยละ 2 ซ่ึงให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเป็นครั้งแรกควรมีเวลามากข้ึนอีก 30 นาที  

 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

  
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห น้ า ที่  | 13 

 

 

สรุปการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินันท์ : ผู้บันทึก 

นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์ : ผู้ตรวจทาน 


