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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยไปสู่
วัฒนธรรมที่บุคลากรมีความ
ตระหนักด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่น าไปสู่องค์กรธรร
มาภิบาลอย่างยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยต่อ
สาธารณชน 
 

 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน  ด าเนินการผ่าน 3 ช่องทางหลัก 
ดังนี ้
1. ประกาศ ณ ที่ตั้ งส านักงานกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ป ร ะ ก า ศ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ลุ่ ม ง า น พั ส ดุ  ก อ ง ค ลั ง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (www.supply.dusit.ac.th) 
3. ป ร ะ ก า ศ ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ภ า ค รั ฐ 

(www.gprocurement.go.th) 
 

การผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยไปสู่
วัฒนธรรมที่บุคลากรมีความ
ตระหนักด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่น าไปสู่องค์กรธรร
มาภิบาลอย่างยั่งยืน 

1. จัดโครงการที่ส่งเสริม
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ผิดเพียงนิดชีวิต
เปลี่ยน” จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติ
จาก ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรม จ านวน 247 คน ประกอบด้วย 

1. บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 42 คน (แผน 40 
คน)  คิดเป็นร้อยละ 105 ของกลุ่มที่ก าหนดไว้ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการ จ านวน 
50 คน (แผน 40 คน)  คิดเป็นร้อยละ 125 ของกลุ่มที่ก าหนด
ไว ้

3. บุคลากรปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งและ
วิทยาเขต ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 136 คน (แผน 40 คน)  
คิดเป็นร้อยละ 125 ของกลุ่มที่ก าหนดไว้ 

4. คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 19 คน 
(ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย) 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 
ร้อยละ 95.14 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมการจัดท า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและ
เผยแพร่ให้กับหน่วยงาน บุคลากรทุกภาคส่วนรับทราบ เข้าใจ 
และยึดถือน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศ ณ วันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2560 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 

3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
  รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน ดังนี ้

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สั่ง 
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(เพิ่มเติม)  สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการจั ดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 

 

3. การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาพลเมืองไทย
และพลเมืองทีด่ี เพื่อ
ปลูกฝังให้นักศกึษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ภาคเรียนที่ 2/2562  
จ านวน 758 คน เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การ
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มี
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จัก
เคารพผู้ใหญ่และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

2.มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจ
เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทรใส่ใจเพื่อนและ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
สาธารณะ 
2. ด้านความรู ้

1. มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2. มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับตนเอง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
2. มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง ตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

2. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 

3. มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคม ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การ
เข้าใจปัญหา การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และ
แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

 

4. ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับโครงการความ
ร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  
จึงอยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินงาน 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
5. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  
จึงอยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินงาน 

6.กิจกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้
การสื่อสารเข้าถึงเครือข่ายได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถ
รองรับการเข้าถึงได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 36 หน่วยงาน (ระดับคณะ/โรงเรียน 
ส านัก สถาบัน ส านักงาน กอง และหน่วยงานอิสระ) โดย
อาศัยผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี ้
1. ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)   
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

(http://www.dusit.ac.th) 
3. Application Line :   

- กลุ่ม “ผู้บริหาร” จ านวนสมาชิก   48  คน 
- กลุ่ม “เครือข่าย PR มสด” จ านวนสมาชิก 204 คน 
- กลุ่ม “คณาจารย์สวนดุสิต” จ านวนสมาชิก 462 คน 
- กลุ่ม “บุคลากรสายสนับสนุน” จ านวนสมาชิก 466 คน 

 

7. กิจกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่ า น  http://www.dusit.ac.th/directline  ซึ่ ง เ ป็ น ช่ อ ง
ทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ส าหรับ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  รวมทั้งได้มีการ
ก าหนดระดับของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลา
ในการตอบสนองที่ชัดเจนตามแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ในรอบ 6 เดือน มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน 24 
เรื่อง มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 
24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
8.กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะท างานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระส าคัญคือ การก าหนด
แนวทางการพัฒนาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 บุคลากรของกอง
นโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ์ กองกฎหมาย และกอง
บริหารงานบุคคล ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ในการ
ระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานส าหรับตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน ซึ่ง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงและพัฒนาจากผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา คือ 

 2.1 สร้ างการรับรู้ เกี่ ยวกับแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

 2.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีการ 
สอบถาม ทักทวง ร้องเรียน 

 2.3 เพิ่มความถี่ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม และการเผยแพร่
ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความชัดเจน เข้าถึงได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

 2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน /การให้บริการ  

 2.5 บุคลากรของหน่วยงานควรปรับปรุงคุณภาพ
และขั้นตอนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน /การให้บริการที่ดี
ขึ้น 

3. การประชุมกลุ่มย่อยทีมเลขา ITA เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาส าหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน โดย
น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุจ าแนกตามประเด็นที่ควรพัฒนา 
และจัดท าประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้หน่วยงานต่างๆ ถือ
ปฏิบัติ และจะด าเนินการติดตามประเมินผลต่อไป  
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
9. การด าเนินงานของ
คณะท างานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุมคณะท างานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้

1. ครั้งที่ 1/2563 มีวาระส าคัญ เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2562  โดยมีคณะท างานเข้าร่วมครบถ้วน จ านวน 16 ท่าน 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

2. ครั้งที่ 2/2563 มีวาระส าคัญ เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2563 
ผู้รับผิดชอบตอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะท างานเข้า
ร่วม จ านวน 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.5) ไม่เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 2 ท่านเนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้มีการจัดส่ง
รายงานการประชุมให้รับทราบแล้ว 

 

 


