
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

กองนโยบายและแผน  
สํานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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คํานํา 

 
  จากการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย

มุงเนนการสรางจิตสํานึกบุคลากรทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหมีจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 

ผานโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยตั้งแตผูบริหาร บุคลากรสาย

วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสีย อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันการทุจริตอยางแทจริง 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายสําคัญเก่ียวกับการปองกันการทุจริต  ภายใตหนวยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 
กองนโยบายและแผน   

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
 
 
บทสรุปผูบริหาร           1 
 
รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

 ยุทธศาสตรที่ 1          2 
 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากร 
 และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล       
 ยุทธศาสตรที่ 2          8 
 บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายใน 
 และภายนอก 
 ยุทธศาสตรที่ 3          13 
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
  รายงานตามแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ เปนผลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 

2563 โดยดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ซึ่งมีผลการดําเนินงานสรุปไดดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากร

และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย 4 โครงการ/กิจกรรม    

 บรรลุตามตัวชี้วัด  จํานวน 2  โครงการ/กิจกรรม 

 อยูระหวางดําเนินงาน  จํานวน 2  โครงการ/กิจกรรม 

  ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอก   ประกอบดวย 5 โครงการ/กิจกรรม    

 บรรลุตามตัวชี้วัด  จํานวน 2  โครงการ/กิจกรรม 

 อยูระหวางดําเนินงาน  จํานวน 3  โครงการ/กิจกรรม 

   ยุทธศาสตรที่  3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 2 โครงการ/กิจกรรม    

 บรรลุตามตัวชี้วัด  จํานวน 0  โครงการ/กิจกรรม 

 อยูระหวางดําเนินงาน  จํานวน 2  โครงการ/กิจกรรม 
 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยึดหลักการดําเนินงานในลักษณะการทํางานแบบมีสวนรวมในทุก

ระดับตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงผูปฏิบัติงานบนแนวทางยุทธศาสตรที่กําหนดไว ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญใน

การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตดวยปญหาจากการแพรระบาด

ของเชื้อโรค COVID-19 ทําใหมหาวิทยาลัยยังไมสามารถดําเนินการบางกิจกรรมไดตามแผน โดยหาก

สถานการณกลับสูภาวะปกติ มหาวิทยาลัยจะเรงดําเนินการกิจกรรมใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคตอไป 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

รายงานการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 เปาประสงค : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสํานึกตอสวนรวม 

 แนวทางการพัฒนา :  

  1.1 รณรงคและสงเสริมใหบุคลากร ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

  1.2 สงเสริมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร และนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมสงเสริม
จรรยาบรรณ วินัย  
ธรรมาภิบาล ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณ วินัย และหลักธรร
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน เกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติตาม

 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 80 ของแตละกลุมเปาหมาย 

 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 80 ของแตละกลุมเปาหมายไดรับ
ความรู  ความเขาใจ มากขึ้น 

 

กุมภาพันธ 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

สภาคณาจารย
และพนักงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กรอบจรรยาบรรณ วินัย และ
หลักธรรมาภิบาลท่ีด ี
3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน เกิด
ความรูสึกมีคุณคาในบทบาท
หนาท่ีของตน ตลอดจน
เสริมสรางความรัก ความผูกพัน
ในองคกร 

ผลการดําเนินงาน 

 โครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวขอ “ผิดเพียงนิดชีวิตเปลี่ยน” จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย เปนวิทยากรในการบรรยายคร้ังน้ี โดยมี

ผูเขารวมโครงการอบรม จํานวน 247 คน ประกอบดวย 

1. บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 42 คน (แผน 40 คน)  คิดเปนรอยละ 105 ของกลุมท่ีกําหนดไว 

2. บุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการ จํานวน 50 คน (แผน 40 คน)  คิดเปนรอยละ 125 ของกลุมที่กําหนดไว 

3. บุคลากรปฏิบัติงานท่ีศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งและวิทยาเขต ผานระบบออนไลน จํานวน 136 คน (แผน 40 คน)  คิดเปนรอยละ 125 ของกลุมท่ีกําหนดไว 

4. คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 19 คน (ผูเขารวมเพ่ิมเติมไมไดอยูในกลุมเปาหมาย) 

ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจมากขึ้น รอยละ 95.14 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
(กิจกรรมเทศนมหาชาติ) 

1. เพ่ือนอมถวายพระราชกุศล แด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  
2. เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับมหา
เวสสันดรชาดกและสืบทอด
พระพุทธศาสนา อนุรักษและสงเสริม
โบราณประเพณีอันดีงามใหคงอยูคูชาติ
ไทย 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเสียสละและมีสวนรวม
ในการสืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมครบตามจํานวนที่
กําหนดไว 

  นักศึกษาและบุคลากร
ไดรับความรู และเขาใจ
เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก  
รูจักเสียสละ เอื้ออาทรผูอื่น 
ตามหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และมีสวน
รวมในการสนับสนุน  สงเสริม  
อนุรักษ  และสืบทอดประเพณี
อันดีงามของชาต ิ

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

188,500 
บาท 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

-  อยูระหวางดําเนินงาน  - 

 

 

 

 

 

 



5 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการจัดทํา
มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

1. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อกระตุนการรับรูเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดคุณคาแกตนเอง 
มหาวิทยาลัย และประเทศชาต ิ

 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถูกนําไปสูการปฏิบัติและมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

กองนโยบาย
และแผน 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและเผยแพรใหกับหนวยงาน บุคลากรทุกภาค

สวนรับทราบ เขาใจ และยึดถือนําไปปฏิบัติ ไดแก 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 

3. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

  รวมท้ังไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปดวยคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ดังนี้ 

1.  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สั่ง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 

2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (เพิ่มเติม)  สั่ง ณ วันท่ี 5 เมษายน 2562 

3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

ขณะน้ีอยูระหวางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4. การเรียนการสอน
รายวิชาพลเมืองไทยและ
พลโลกท่ีด ี

เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
1. คุณลักษณะตามคานิยมไทยที่
ดี ไดแก การประพฤติตนตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ 
ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตย มี
ระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มี
อุดมการณในสิ่งที่ดีงาม  
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญู 
มีสัมมาคารวะ เคารพผูใหญและ
รักษาวัฒนธรรมไทย  
3. มีความตระหนักรูถึงสิทธิ 
บทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
ตลอดจนเขาใจเห็นคุณคาและ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน 
4. ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา 
และรับผิดชอบตอสังคมไทยและ
สังคมโลก 

 นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน 
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางของ
แตละหลักสูตร 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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ผลการดําเนินงาน 

  นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี ภาคเรียนท่ี 2/2562  จํานวน 758 คน เกิดผลสัมฤทธ์ิใน 5 ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษา

กฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญและรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

2.มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม เอ้ืออาทรใสใจเพื่อนและผูอื่น ใหความรวมมือตอการเรียนการสอนและกิจกรรม

สาธารณะ 

2. ดานความรู 

1. มีความรูอยางกวางขวางเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

2. มีโลกทัศนกวางไกล มีความรู ความเขาใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตนเอง 

3. ดานทักษะทางปญญา 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 

2. มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเขาใจเห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอื่น 

2. ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา และรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก 

3. มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคม ไดแก การรับรู

ปญหา การเขาใจปญหา การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
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 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสงเสริมการปองกันและตอตานการทุจริตรวมกับเครือขายภายในและภายนอกอยางเขมแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา :   
  2.1 สรางความเขมแข็งในการตอตานการทุจริต โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกลเคียง เพ่ือตอตานการทุจริต 

  2.3 ขับเคลื่อนการทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานอยางตอเน่ือง  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการความรวมมือ
ในการปองกันและ
ตอตานการทุจริตกับ
หนวยงานภายนอก  

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจและสรางความตระหนัก
ดานการปองกันการทุจริต 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการปองกันการทุจริตกับ
สถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
3. เพ่ือบูรณาการความรวมมือ
ในการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตใน
สถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 ผูเขารวมโครงการรอยละ 
85 ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 85  

 จัดตั้งคณะกรรมการรวม
ระหวางหนวยงาน 

 องคความรูจากการถอด
บทเรียนเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริต  

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

5,000 บาท อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง  

ผลการดําเนินงาน 

-  อยูระหวางดําเนินงาน  - 

ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. โครงการเสริมสราง
วัฒนธรรมการปองกัน
และตอตานการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1. เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรให
เปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต และ
เปนกําลังสําคัญในการตอตานการ
ทุจริต ตลอดจนการปลูกจิตสํานึก
และปลูกฝงอุดมการณใหมีความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตริย มีความ
เสียสละคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน 
3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากการทุจริต 
ท่ีมีการบริหารจัดการตามระบบ
ธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง  

 ผูบริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ครบถวน
ทุกหนวยงาน 

 นักศึกษาครบถวนทุก
คณะ/โรงเรียน 

 นักศึกษาและบุคลากร
สวนดุสิตยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

 หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เปนชุมชนสะอาด
ปราศจากทุจริตมีการ
บริหารงานตามระบบธรรมาภิ
บาลอยางเขมแข็ง ดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมีสันติสุข 

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

25,000 บาท อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

ผลการดําเนินงาน 

-  อยูระหวางดําเนินงาน  - 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณะตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสงเสริมการรับรูและการมี
สวนรวมของประชาชนให
สอดคลองตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 มีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของมหาวิทยาลัย ผาน
เครือขายจํานวน 36 หนวยงาน 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

กองประชาสัมพันธ 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีหลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการสื่อสารเขาถึงเครือขายไดสะดวก รวดเร็ว และ

สามารถรองรับการเขาถึงไดตลอดเวลา ครอบคลุมทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 36 หนวยงาน (ระดับคณะ/โรงเรียน สํานัก สถาบัน สํานักงาน กอง และ

หนวยงานอิสระ) โดยอาศัยผาน 3 ชองทางหลัก ดังนี ้

1. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office)   

2. เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th) 

3. Application Line :  - กลุม “ผูบริหาร”   จํานวนสมาชิก   48  คน 

- กลุม “เครือขาย PR มสด”  จํานวนสมาชิก  204  คน 

- กลุม “คณาจารยสวนดุสิต”   จํานวนสมาชิก  462  คน 

- กลุม “บุคลากรสายสนับสนุน”   จํานวนสมาชิก  466  คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการเปดเผย
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
ของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณชน 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางใหมีความโปรงใส บุคคล/
หนวยงานภายนอกสามารถ
เขาถึงและตรวจสอบขอมูลได 

 จํานวนชองทางในการ
เผยแพร  ไมนอยกวา 2 
ชองทาง 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

กลุมงานพัสด ุ
กองคลัง 

ผลการดําเนินงาน 

 กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน  ดําเนินการผาน 3 ชองทางหลัก ดังน้ี 

1. ประกาศ ณ ท่ีตั้งสํานักงานกลุมงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ประกาศผานเว็บไซตกลุมงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (www.supply.dusit.ac.th) 

3. ประกาศผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นจาก
ผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียรวมให
ขอเสนอแนะและมีสวนรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มีชองทางรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

 การจัดการเร่ืองรองเรียน
ครบถวน รอยละ 100 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช 
งบประมาณ 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 

กองประชาสัมพันธ/ 
กองกฎหมาย/ 

สภาคณาจารยและ
พนักงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผาน http://www.dusit.ac.th/directline  ซ่ึงเปน

ชองทางการสื่อสารขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน สําหรับอาจารย บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

รวมท้ังไดมีการกําหนดระดับของการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองท่ีชัดเจนตามแนว

ทางการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ในรอบ 6 เดือน มีเร่ืองรองเรียนท้ังสิ้น จํานวน 24 เร่ือง มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนแลวเสร็จ 24 เร่ือง คิดเปนรอยละ 100 
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 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในระดับท่ีสูงขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา :  

  3.1 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต 

  3.2 สังเคราะหและวิเคราะหองคความรูที่ได เพ่ือยกระดับการดําเนินงานใหสอดคคลองตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

1. เพ่ือนําผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห
ถึงปญหา/อุปสรรค  
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 แนวทางในการพัฒนา
สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน     
ต่ํากวา 85 คะแนน  

 ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ธันวาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช 
งบประมาณ  

รอผลคะแนน 
ITA เพ่ือ

ประเมินการ
บรรลุตัวชี้วัด 

สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) จํานวน 3 กิจกรรม ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 3   ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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1. วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 คณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประชุมคร้ังท่ี 1/2563 โดยมีวาระสําคัญคือ 

การกําหนดแนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 บุคลากรของกองนโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ กองกฎหมาย และกองบริหารงานบุคคล ไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)  
ในการระดมความคิดเห็นระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานสําหรับตัวบงชี้ที่มีคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองปรับปรุงและ
พัฒนาจากผลการประเมินในปท่ีผานมา คือ 

 2.1 สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
 2.2 เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ดวยวิธีการ สอบถาม ทักทวง รองเรียน 
 2.3 เพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม และการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความชัดเจน 

เขาถึงไดงาย ไมซับซอน 
 2.4 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน /การใหบริการ  
 2.5 บุคลากรของหนวยงานควรปรับปรุงคุณภาพและขั้นตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน /การใหบริการท่ีดีขึ้น  
3. การประชุมกลุมยอยทีมเลขา ITA เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสําหรับตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาสาเหตุจําแนกตาม

ประเด็นท่ีควรพัฒนา และจัดทําประกาศ เร่ือง มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใหหนวยงานตางๆ ถือปฏิบัติ และจะดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตอไป  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความกาวหนา หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. การดําเนินงานของ
คณะทํางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานดาน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 จํานวนการประชุมไมนอย
กวา 3 คร้ังตอปงบประมาณ 

 จํานวนผูเขารวมรอยละ 
85 ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

1,500 บาท อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

กองนโยบายและ
แผน 

ผลการดําเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุมคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหวางเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จํานวน 2 คร้ัง ดังน้ี 

1. คร้ังท่ี 1/2563 มีวาระสําคัญ เร่ือง แนวทางการพัฒนาผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562  โดยมีคณะทํางานเขารวมครบถวน จํานวน 16 ทาน (คิดเปนรอยละ 100) 

2. คร้ังท่ี 2/2563 มีวาระสําคัญ เร่ือง เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผูรับผิดชอบตอบประเด็นการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 โดยมีคณะทํางานเขารวม จํานวน 14 ทาน (คิดเปนรอยละ 87.5) 

ไมเขารวมประชุมจํานวน 2 ทานเน่ืองจากติดภารกิจ แตไดมีการจัดสงรายงานการประชุมใหรับทราบแลว 
 

 


