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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดดําเนินการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ท่ี

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยมีผลการประเมินท่ีดีข้ึนตามลําดับ คือป พ.ศ. 2559 ไดคะแนน 73.47 คะแนน 

ป พ.ศ. 2560 ไดคะแนน 81.52 คะแนน ป พ.ศ. 2561 ไดคะแนน 85.23 คะแนน และป พ.ศ. 2562 ได

คะแนน  86.45 คะแนน แสดงดังแผนภาพท่ี 1  

 

 แผนภาพท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ป พ.ศ. 2559 

- 2562  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณธรรมและ

ความโปรงใสในระดับท่ีดีข้ึนตอไป จึงไดนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ป พ.ศ. 2562 มาวิเคราะหเพ่ือหาขอบกพรองและประเด็นท่ีจะตองพัฒนาในปตอไป แลวนํา

ประเด็นดังกลาวมากําหนดเปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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ผลการประเ มินคุณธรรมและความโปร งใสในการดํา เนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ป  พ.ศ .  2559 - 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุ สิตคะแนน 



ผลการวิเคราะหประเด็นท่ีจะตองพัฒนาในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ป พ.ศ. 2562 ท้ังจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ท่ีมีคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน เพ่ือนํามา

วิเคราะหประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 
1. การปฏิบัติ
หนาท่ี 
 

IIT I1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
- โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกผูมาติดตอท่ัวๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการ
สวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 
- มุงผลสําเร็จของงาน 
- ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 
- พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
 

84.43 
 

 
 

78.84 
 
 

80.20 
 

 

1. หนวยงานท่ีปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกบุคลากรภายในตองมี
คูมือการปฏิบัติงาน ท่ีแสดงวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การใหบริการท่ีชัดเจน 
2. มีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ใหกับบุคคล
ท่ีมาติดตอหรือใชบริการ 
3. มีการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 

2 . ก า ร ใ ช
งบประมาณ 

IIT I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 
I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
- คุมคา 
- ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
- สอบถาม 
- ทักทวง 
-รองเรียน 

59.89 
 

81.14 
 
 
 

64.12 
 

 1. มหาวิทยาลัยควรเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรรับทราบ
อยางท่ัวถึง 
2. หนวยงานควรเผยแพรแผนปฏิบัติงานและงบประมาณของ
หนวยงานผานชองทางสื่อสารตาง ๆ เชน ทํา Infographic 
เผยแพร แจงผานการประชุม แจงผานระบบ e – office เปน
ตน 

3. การใชอํานาจ 
 

IIT I13 ผูบังคับบัญชาของทานมอบหมายงานแกทานอยาง
เปนธรรม มากนอยเพียงใด 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด 
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

74.20 
 

75.84 
 

70.65 
 

1.มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ความเปนธรรม สามารถสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานท่ีแทจริง
ได 
 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 
4 . ก า ร ใ ช
ท รั พ ย สิ น ข อ ง
ราชการ 

IIT I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสามารถ
มากนอยเพียงใด 
I21 กรณีท่ีตองการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอ
อนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 
I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด 

59.14 
 
 

80.19 
 

 
68.70 

 
75.32 

 

1. มหาวิทยาลัยควรสรางความรูความเขาใจถึงแนวปฏิบัติและ
ข้ันตอนการใช/ยืมทรัพยสินของราชการ ใหบุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

5. ก า ร แ ก ไ ข
ปญหาการทุจริต 

IIT I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานทาน ใหความสําคัญกับ
การตอตานการทุจริตมากนอยเพียงใด 
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
หรือไม 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
- จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน 

84.25 
 

81.15 
 

1. มหาวิทยาลัยตองเผยแพรการดําเนินการเก่ียวกับนโยบาย
ของผูบริหารในการตอตานการทุจริต 
2. มหาวิทยาลัยเผยแพรแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานใหบุคลากรภายใน
หนวยงานไดรับทราบและปฏิบัติ 
3. มหาวิทยาลัยเผยแพรชองทางการรองเรียนการทุจริต
รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันวาการรองเรียนจะปลอดภัยและไมมี
ผลกระทบตอผูรองเรียน 
 

 



  

 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 

5. ก า ร แ ก ไ ข
ปญหาการทุจริต 
(ตอ  

IIT I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการ
แกไข มากนอยเพียงใด 
I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอ
การทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 
- เฝาระวังการทุจริต 
- ตรวจสอบการทุจริต 
- ลงโทษทางวินัย 
I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของ
ฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน
มากนอยเพียงใด 
I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนใน
หนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น
ดังตอไปนี้อยางไร 
- สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 
- สามารถติดตามผลการรองเรียนได 
- ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 
- ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 
 

74.44 
 

77.16 
 
 
 
 

77.15 
 
 
 

72.71 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 

6. คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

EIT E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด 
- โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
- โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืนๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด 
E3 เจาหนา ท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูล
เ ก่ียว กับการดํา เนินการ/ใหบริ การแกท านอย า ง
ตรงไปตรงมา ไมบิดบังหรือบิดเบือนขอมูลมากนอย
เพียงใด 
E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอย
เพียงใด 

75.62 
 
 
 
 

77.35 
 
 

75.68 
 

 
74.31 

 
 

1. หนวยงานท่ีปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกบุคลากรภายใน
ตองมีคูมือการปฏิบัติงาน ท่ีแสดงวิธีการและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานการใหบริการท่ีชัดเจน 
2. มีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ใหกับ
บุคคลท่ีมาติดตอหรือใชบริการ 
3. มีการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ผูใชบริการอยางเทาเทียมกัน 
 

7. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

EIT E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
- เขาถึงงาย ไมซับซอน 
- มีชองทางหลากหลาย 
E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือ
ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย
เพียงใด 

72.40 
 
 

 
71.94 

1. มหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลผลงานท่ีสาธารณชนควร
รับทราบเผยแพรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ
และเขาถึงไดงายไมซับซอน 
2. มหาวิทยาลัยเผยแพรขอมูลตาง ๆ หลากหลายชองทาง 
เชน เว็บไซต ไลน เฟสบุค  
3. มหาวิทยาลัยมีชองทางใหผูท่ีมาติดตอหรือรับบริการ
สามารถติดตอ สอบถาม รองเรียนไดอยางสะดวก 

 



 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 

7. ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร (ตอ  

EIT E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม
เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจนมากนอยเพียงใด 
E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

67.23 
 
 

77.46 
 

 

8. การปรับปรุง
การทํางาน 

EIT E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 
E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/ การใหบริการดีข้ึน มากนอย
เพียงใด 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผู
มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ/การใหบริการของ
หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด 
E15 หน วยงาน ท่ีท านติ ดต อ  มีการปรับปรุ ง ก า ร
ดําเนินการ/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มาก
นอยเพียงใด 

63.76 
 
 

65.42 
 

 
57.80 

 
 
 

71.99 
 
 
 

1 .  มหาวิ ทยาลั ยสร า งความตระหนั ก ให เ จ าหน า ท่ี
ผูปฏิบัติงาน/ผูใหบริการ ใสใจและใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติหนา ท่ีตามคู มือการปฏิบัติงาน และพรอมท่ีจะ
ใหบริการตอผูมารับบริการ เพ่ือสรางความประทับใจในการ
ไดรับบริการท่ีเกินคาดหมาย  
2. หนวยงานควรปรับปรุงการดําเนินงาน/ใหบริการ โดยการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือนําเทคโนโลยีท่ีมีอยูมาใชเปน
เครื่องมือการใหบริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วกับผูมารับ
บริการ 
 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เครื่องมือ หัวขอการประเมิน คะแนน ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา 

9. การเปดเผย
ขอมูล 
9..3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหา
พัสด ุ

OIT O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
 
 

0 
 
 

1. หนวยงานดําเนินการจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือนใหเปนปจจุบันและเผยแพรขอมูล
ผานเว็บไซต 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 จากผลการวิเคราะหรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดคะแนนแบบวัดการรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) อยูในระดับดี (Good)  

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรในหนวยงานมีความไววางใจในการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การดําเนินงานเปนไปตามหลักการบริหารงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส มีมาตรการท่ีดีในการบริหาร

จัดการ บุคลากรสวนใหญมีความไววางใจในการบริหารจัดการ ท่ีจะนํามหาวิทยาลัยไปสูหลักการบริหารงานท่ี

มีการปองกันและการปราบปรามการทุจริตในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนประเด็นท่ีหนวยงานยัง

ตองปรับปรุงและพัฒนา จากผลการประเมินของบุคลากรภายในหนวยงาน คือ  

1. การกําหนดวิธีการข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ 

2. สรางความรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ดวย

วิธีการ สอบถาม ทักทวง รองเรียน 

4. ใหความรูถึงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

ผลคะแนนแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) อยูในระดับ ดี (Good) เชนกัน ซ่ึงวิเคราะหไดวามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดรับความเชื่อม่ัน

จากประชาชนผูมาใชบริการวามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการบริหารงานดานคุณธรรมและความโปรงใส มีการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหบริการแกผูมาติดตอเพ่ือใหไดรับความสะดวก มีชองทางการติดตอสําหรับ

ผูมาใชบริการหลากหลายชองทาง การดําเนินงานเปนไปอยางตรงไปตรงมาไมมีการเรียกผลประโยชนจากผูมา

ใชบริการ แตจะเห็นวามีบางประเด็นท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาคือ  

1. มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ 

2. เจาหนาท่ีควรปรับปรุงคุณภาพและข้ันตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน/การใหบริการท่ีดีข้ึน 
3. การเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความชัดเจนและไมซับซอน 
สํ าหรั บผลคะแนนแบบตรวจการ เป ด เ ผยข อ มู ลส าธ า รณะ  (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) ซ่ึงถือวามีการวางระบบท่ีมีความ
เปนเลิศเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหความสําคัญและตระหนักถึงขอเสนอแนะจากผลการประเมินซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึน จึงไดนํามาวิเคราะหหาสาเหตุจําแนกตามประเด็นท่ีควรพัฒนา 
เพ่ือกําหนดเปนแนวทาง/มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน มีการดําเนินงานอยาง
โปรงใสตรวจสอบไดยุติธรรมและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 1. หนวยงานควรตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก รับทราบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขอมูลการใชจาย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน การจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการและผลการ
ดําเนินงานดานการปองกันการทุจริต เปนตน 
 2. หนวยงานที่ปฏิบัติงาน/ใหบริการ ใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูรับบริการ ไดรับรูวิธีการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน/ใหบริการ
ตองปฏิบัติงานตามคูมืออยางเครงครัดและใหบริการแกผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
 3. หนวยงานท่ีปฏิบัติงาน/ใหบริการ ควรปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดสําหรับผูมาติดตอ/รับบริการ   
 4. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางสําหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถามขอมูล รองเรียน เรื่อง
ท่ัวไปและการทุจริตใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ โดยจัดใหมีชองทางท่ี
หลากหลาย และงายตอการเขาถึง 
 5. จัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรมและสามารถสะทอนถึงผลการ
ปฏิบัติงานท่ีแทจริงได 
 6. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมายังกองนโยบายและแผน 
 7. กองนโยบายและแผน วิเคราะห และสรุปรายงานใหเปนไปตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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