
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองนโยบายและแผน  
ส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



 
 

ค าน า 
 

  จากการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดจ้ัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  ภายใต้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
กองนโยบายและแผน   

ส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 
บทสรุปผู้บริหาร           1 
 
รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1          2 
 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตของบุคลากร 
 และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล       
 ยุทธศาสตร์ที่ 2          8 
 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายใน 
 และภายนอก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3          19 
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ เป็นผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม    

 บรรลุตามตัวชี้วัด   จ านวน 1  โครงการ/กิจกรรม 

 อยู่ระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 2  โครงการ/กิจกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก   ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรม    

 บรรลุตามตัวชี้วัด   จ านวน 5  โครงการ/กิจกรรม 

 อยู่ระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 0  โครงการ/กิจกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม    

 บรรลุตามตัวชี้วัด   จ านวน 2  โครงการ/กิจกรรม 

 อยู่ระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1  โครงการ/กิจกรรม 
 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยึดหลักการด าเนินงานในลักษณะการท างานแบบมีส่วนร่วมในทุก
ระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานบนแนวทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญใน
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
 แนวทางการพัฒนา :  
  1.1 รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
  1.2 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 

1. โครงการอบรมส่งเสริม  
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ วินัย และ
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ 
วินัย และหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้  
ความเข้าใจมากขึ้น 

มีนาคม - 
เมษายน 
2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตน 
ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความ
ผูกพันในองค์กร 

 
ผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนจัดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 

2. โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร  
 

1. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ 
และสายครูโรงเรียนสาธิต ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในการ
ปฏิบัติงานและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงานดีได้เกิดความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน มีความเป็นสวนดุสิต  

 บุคลากรดีเด่นแต่ละสายงาน 
o สายวิชาการ 1 คน 
o สายสนับสนุน 1 คน 
o สายบริการ 1 คน 
o สายครูโรงเรียนสาธิต   

ละอออุทิศ 1 คน 
 บุคลากรดีเด่นผ่านเกณฑ์ประเมินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2564 

10,000 
บาท 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนจัดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 

3. การเรียนการสอนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
1. คุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี 
ได้แก่ การประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม  
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญู มี
สัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่และรักษา
วัฒนธรรมไทย  
3. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาท
และหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ
เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
4. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และ
รับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 

 นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลเมืองไทยและ
พลโลกที่ดีตามโครงสร้างของแต่ละ
หลักสูตร 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุตามตัวชี้วัด ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 1,859 คน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบี ยบวินัย รักษา

กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
2.มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชนส่วนรวม เอ้ืออาทรใส่ใจเพ่ือนและผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม

สาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

1. มีความรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2. มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับตนเอง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
2. มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
2. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
3. มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังค ม ได้แก่ การรับรู้

ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
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การจัดการเรียนการสอน รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
 
 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

ภาค 1/2563 1,157  
ภาค 2/2563 702  

รวม 1,859  
 

 
 
 

ระบบบริหารการศึกษา  
(แสดงตัวอย่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
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 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา :   
  2.1 สร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  2.3 ขับเคลื่อนการท างานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารและการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
3. เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับนักศึกษา 

 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เข้าร่วมครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
 นักศึกษาเข้าร่วมครบถ้วนทุก
คณะ/โรงเรียน 
 นักศึกษาและบุคลากรสวนดุสิตยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม ระดับดีขึ้นไป 

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 

2564 

45,300 บาท บรรลุตามตัวชี้วัด โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
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ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับส านักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน
กล่าวเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ คณะกรรมการสมานฉันท์ มาบรรยายหัวข้อ “หลักธรรมมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” โดย
โครงการนี้ผู้ร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์กว่า 400 คน วันที่ 5 เมษายน 2564 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ  
หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม
ของนักกฎหมายและ
นักการเมือง เพ่ือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา
ของโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย
และเล็งเห็นความส าคัญของการ
ก่อเกิดและวิวัฒนาการของ
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เพ่ือเสริมทักษะ ความรู้ทางด้าน
กฎหมายและการเมือง แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. อเสริมสร้างทักษะด้านเพ่ื การ

น ากฎหมายคิดแบบคุณธรรม  
4. เพ่ือเป็นการบริการวิชาการด้าน
กฎหมายและการเมือง 

 นักศึกษา และอาจารย์สังกัด
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้า
ร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 80 คน 
 นักศึกษา และอาจารย์สังกัด
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและการเมือง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มีจิตส านึกในการเป็น
นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการคิด
แบบบูรณาการศาสตร์และความ
เข้าใจในด้านกฎหมายและการเมือง
มากขึ้น 

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 
2564 

29,100 บาท บรรลุตามตัวชี้วัด โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 
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ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาวิชาการ  ในโอกาส 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการก่อเกิดโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีท าบุญ 86 ปี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม 
จริยธรรมของนักกฎหมายและนักการเมือง” และเสวนาวิชาการ “คนเดือนตุลากับคุณค่าประชาธิปไตย : ร่องรอย  ความทรงจ า  และความหวังอนาคตการเมืองไทย” โดย
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดี ตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนา โดยมี รศ .ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ด าเนินรายการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
(แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

ซึ่งผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 220 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ที่สนใจ  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพของโครงการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.20  และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองคค์วามรู้ใหม่จากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.20  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
สอดคล้องตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ความโปร่งใส 

 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน
เครือข่ายจ านวน 36 หน่วยงาน 

ตุลาคม 2563 
- กันยายน 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุตามตัวชี้วัด กองประชาสัมพันธ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงเครือข่ายได้สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถรองรับการเข้าถึงได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 36 หน่วยงาน (ระดับคณะ/โรงเรียน ส านัก สถาบัน ส านักงาน กอง และ
หน่วยงานอิสระ) โดยอาศัยผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้ 

1. ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)   
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th) 
3. Application Line :  - กลุ่ม “ผู้บริหาร”   จ านวนสมาชิก   49  คน 

- กลุ่ม “เครือข่าย PR มสด”  จ านวนสมาชิก  213  คน 
- กลุ่ม “คณาจารย์สวนดุสิต”   จ านวนสมาชิก  480  คน 
- กลุ่ม “บุคลากรสายสนับสนุน”   จ านวนสมาชิก  493  คน 
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 ช่องทางการสื่อสาร 

1. E-Office 
2. http://www.dusit.ac.th 
3. Application Line 

1 2 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างให้มีความโปร่งใส บุคคล/
หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบข้อมูลได้ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่  
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 

ตุลาคม 2563 
- กันยายน 

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุตามตัวชี้วัด กลุ่มงานพัสดุ 
กองคลัง 

 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน  ด าเนินการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้ 

1. ประกาศ ณ ที่ตั้งส านักงานกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ประกาศผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (www.supply.dusit.ac.th) 
3. ประกาศผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) 
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ประกาศ ณ ที่ตั้งส านักงาน www.gprocurement.go.th 
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 www.supply.dusit.ac.th 

http://supply.dusit.ac.th/ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้
ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือน าข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียนมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ตุลาคม 2563 
- กันยายน 

2564 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

บรรลุตามตัวชี้วัด ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีฯ/ 

กองประชาสัมพันธ์/ 
กองกฎหมาย/ 

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน http://www.dusit.ac.th/directline  ซึ่งเป็น
ช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ส าหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
รวมทั้งได้มีการก าหนดระดับของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองที่ชัดเจน ตามแนว
ทางการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ในรอบ 6 เดือน มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน 11 เรื่อง มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
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สายตรงอธิการบดี 
http://www.dusit.ac.th/directline 
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 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับทีสู่งขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา :  
  3.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
  3.2 สังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานให้สอดคคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. เพ่ือน าผลการด าเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์ 
ถึงปัญหา/อุปสรรค  
2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 แนวทางในการพัฒนา
ส าหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนน     
ต่ ากว่า 85 คะแนน  
 มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตถูกน าไปสู่การปฏิบัติ
และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ธันวาคม 
2562 - 
กันยายน 
2563 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ  

บรรลุตามตัวชี้วัด ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมีผลคะแนนภาพรวม 88.12 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A โดยยังคงมีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน ซึ่งน าไปสู่การพิจารณาแนวทางการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

o ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

o ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากหรือน้อยเพียงใด 

o ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 

o ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

o ตัวชี้วัดที่ 5 แก้ไขปัญหาการทุจริต 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก/สามารถติดตามผลการ 
     ร้องเรียนได้/มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา/มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร 

o ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

o ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายมากน้อยเพียงใด 

o ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
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แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
 

การด าเนินงานภาพรวม แนวทางพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. กระจายกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้มีความ
หลากหลายนอกเหนือจากนักศึกษา เช่น ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ ผู้รับบริการของส านักกิจการพิเศษ ผู้เข้าร่วมอบรมของ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกท าแบบส ารวจในช่วงเวลาที่ก าหนด 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
- ส านักกิจการพิเศษ 
- ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- ส านักวิทยบริการฯ 

2. ทดลองประเมินตนเอง (Self Evaluation) เพ่ือให้ทราบแนวโน้มของ
คะแนนก่อนการประเมินจริง โดยน าแบบทดสอบให้กลุ่มเป้าหมาย
ทดลองท าการประเมิน หากผลคะแนนส่วนใดน้อยก็ท าความเข้าใจกับผู้
ประเมิน เพ่ือให้คะแนนประเมินจริงมีผลการประเมินที่ดีขึ้น 

ก าหนดช่วงเวลาเพ่ือทดลองท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสียภายใน 

Internal Integrity and Transparency Assessment ( IIT) ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ส านักวิทยบริการฯ 
- กองประชาสัมพันธ์ 
- กองนโยบายและแผน 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก 

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

- กองประชาสัมพันธ์ 
- ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม โดยการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม หลังจากมีมติการประชุมทุกครั้งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ 
 
 
 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับบุคลากรภายใน
และภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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แบบการรับรู้ (IIT,EIT) แนวทางพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มา
ติดต่อ เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด หรือ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
มากน้อยเพียงใด 
 

 
จัดท าคู่มือ ขั้นตอน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยมี
รายละเอียด กระบวนการท างานในลักษณะ Flowchart และ
ระยะเวลาในการด าเนินงานก ากับ 

 
ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากหรือน้อย เพียงใด 
 

 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจ าปี  แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในระดับ
หน่วยงาน 
- หน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 
กองนโยบายและแผน 
 
 
ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

 
- พิจารณาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self Study) ในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับงาน ทดแทนการเข้าอบรม เพ่ือนับชั่วโมงการอบรม 
ในการท าผลงานรวมถึงการเข้าอบรม ควรให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  

 
กองบริหารงานบุคคล 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเ พ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอน ในการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจนและสะดวกรวดเร็ว โดย
ก าหนดแบบฟอร์มในการยืมทรัพย์สินส่วนราชการ ที่ใช้กับทุก
หน่วยงาน 

 
งานพัสดุ 
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แบบการรับรู้ (IIT,EIT) แนวทางพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

มีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการตาม
ระเบียบราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
น าไปปฏิบัติรวมถึงจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

งานพัสดุ 

ตัวชี้วัดที่ 5 แก้ไขปัญหาการทุจริต 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก/สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้/มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา/มั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 

 
มีแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต และมีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบในรูปแบบของ Infographic รวมถึง
การก าหนดกระบวนการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

 
กองประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
เป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 
 
 

จัดท าคู่มือ ขั้นตอน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยมี
รายละเอียด กระบวนการท างานในลักษณะ Flowchart และ
ระยะเวลาในการด าเนินงานก ากับ และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

- ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
- กองคลัง 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- ส านักวิทยบริการฯ 
- กองประชาสัมพันธ์ 
- ศูนย์สนเทศแนะแนวฯ 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายมากน้อยเพียงใด 

 
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย มี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

 
- ส านักวิทยบริการฯ   
- กองประชาสัมพันธ์ 
- กองบริหารงานบุคคล 
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แบบการรับรู้ (IIT,EIT) แนวทางพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

 
มีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ และเปิดโอกาสสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้รั บบริการโดยใช้
แบบสอบถามผู้รับบริการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

 
- สวนดุสิตโพล 
- ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.เพื่อส่งเสริมแนวทางการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย 

 มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มีนาคม - 
กันยายน 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุตามตัวชี้วัด ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความส าคัญและตระหนักถึงข้อเสนอแนะจากผลการประเมินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น จึ งได้น ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุจ าแนกตามประเด็นที่ควรพัฒนา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทาง/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการด าเ นินงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ยุติธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านชอ่งทางสื่อสารต่าง ๆ  เช่น ท า Infographic 
เผยแพร่ แจ้งผ่านการประชุม แจ้งผ่านระบบ e – office เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสและมีช่องทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและข้ันตอนการใช้/ยืมทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ควรปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้มาติดต่อ/รับบริการ   
 4. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางส าหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูล ร้องเรี ยน เรื่องทั่วไปและการทุจริตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ โดยจัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถึง 
 5. หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้ดีมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ/การให้บริการของหน่วยงาน 
 6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมายังกองนโยบายและแผน 
 7. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์ และสรุปรายงานให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 
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ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลท าความเข้าใจกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุ ผ่านเวบไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณฯ ผ่านเวบไซต์กองนโยบายและแผน 
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ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณฯ ผ่านเวบไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เวบไซต์กองนโยบายและแผน : ประชาสัมพันธ์ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ข้อมลูการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และสามารถสอบถาม/ร้องเรียนประเด็นต่างๆ  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และจริยธรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เพ่ือขับเคลื่อนการท างานด้าน 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 จ านวนการประชุมไม่น้อยกว่า       
12 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 85 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตุลาคม 2562 
- กันยายน 

2563 

8,000 บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและ

จริยธรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขับเคลื่อนการท างานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินงานทั้งงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และงานธรรมาภิบาลและจริยธรรม  โดยมีการประชุม
ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

o ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1(3)/2564  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
o ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2(4)/2564  วันที่ 2 ธันวาคม 2563 
o ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3(5)/2564  วันที่ 6 มกราคม 2564 
o ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4(6)/2564  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
o ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5(7)/2564  วันที่ 11 มีนาคม 2564 
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