บันทึกขอความ
สวนงาน
สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน) โทร ๕๒๕๖
ที่
สนม. ๑๔๔๖๐/๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ ๑๒ เดือน)
เรียน อธิการบดี
อางถึงบันทึกขอความเลขที่ สนม.๑๑๐๕๔/๒๕๖๒ เรื่องขออนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดตระหนักและใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใสตามหลัก ธรรมาภิบาล มุงเนนตอการปองกัน แกไข และขจัดปญหาการทุจริต เพื่อให
สามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองตามสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ และ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
บรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว กองนโยบายและแผนจึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน
๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางสาวศุจิรัตน ประกอบกิจ)
เจาหนาที่วิเคราะห (นโยบายและแผน)
14ธ.ค.63 เวลา 10:42:50 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAA1A-DUANg-AwAEM-AMgBC

1

2
(นางรัชนีกร พลวิชิต)
ผูอํานวยการกองกลาง

(ผูชวยศาสตราจารยธิดารัตน คํายัง)
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

14ธ.ค.63 เวลา 13:01:07 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAAwA-EUANA-AyAEE-ARgAx

14ธ.ค.63 เวลา 11:43:17 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQA3A-DIANw-A2AEE-AOABD

3

4

(วาที่รอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
14ธ.ค.63 เวลา 14:06:38 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NAAwA-DcARQ-AyAEY-AQwAw

5 เห็นชอบและลงนามแลว

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15ธ.ค.63 เวลา 14:17:40 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQAwA-EIAQg-A5ADk-AMQBB

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทรเจริญ)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
14ธ.ค.63 เวลา 16:12:26 , Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwBDA-EIARA-A1ADE-AOAA3

รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คานา
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สวนดุสิตให้มีจิตสานึกในการป้องกันการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจ กรรม ซึ่งครอบคลุ มบุ คลากรทุกภาคส่ว นของมหาวิทยาลั ยตั้งแต่ผู้บริห าร บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจ ริ ต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุล าคม 2562 – กันยายน 2563) ขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ภายใต้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

1

2
9
16

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ฉบับนี้ เป็นผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563 โดยดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งมีผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม
ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 5 โครงการ/กิจกรรม
ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 0 โครงการ/กิจกรรม
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 0 โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยึดหลักการดาเนินงานในลักษณะการทางานแบบมีส่วนร่ว มในทุก
ระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานบนแนวทางยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรั สโคโรนา (โควิด –19) เพื่อเป็ น การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส ฯ และสอดคล้ องตาม
มาตรการสาธารณสุข จึงทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังคงยึด
แนวทางและยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1

รายงานการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสานึกต่อส่วนรวม
แนวทางการพัฒนา :
1.1 รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรม
ส่งเสริมจรรยาบรรณ
วินัย ธรรมาภิบาล ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาย
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
วิชาการ และสายสนับสนุน มีความรู้ ละ 80 ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
วินัย และหลักธรรมาภิบาลของ
ละ 80 ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับ
มหาวิทยาลัย
ความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน เกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติตาม
กรอบจรรยาบรรณ วินัย และหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี
2

ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า
กุมภาพันธ์
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์
และพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน เกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในบทบาทหน้าที่
ของตน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันในองค์กร
ผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ผิดเพียงนิดชีวิตเปลี่ยน” จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จานวน 247 คน ประกอบด้วย
1. บุคลากรสายวิชาการ จานวน 42 คน (แผน 40 คน) คิดเป็นร้อยละ 105 ของกลุ่มที่กาหนดไว้
2. บุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการ จานวน 50 คน (แผน 40 คน) คิดเป็นร้อยละ 125 ของกลุ่มที่กาหนดไว้
3. บุคลากรปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งและวิทยาเขต ผ่านระบบออนไลน์ จานวน 136 คน (แผน 40 คน) คิดเป็นร้อยละ 125 ของกลุ่มที่กาหนดไว้
4. คณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 19 คน (ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย)
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ร้อยละ 95.14
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
(กิจกรรมเทศน์มหาชาติ)

1. เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
มหาเวสสันดรชาดกและสืบทอด
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริม
โบราณประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่
ชาติไทย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความเสียสละและมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมครบตามจานวนที่
กาหนดไว้
นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับความรู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก
รู้จักเสียสละ เอื้ออาทรผู้อื่น
ตามหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธศาสนา และมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม
อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณี
อันดีงามของชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า
มีนาคม –
กันยายน
2563

188,500
บาท

ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองพัฒนา
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมเทศน์มหาชาติ) ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด–19)
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โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมการจัดทา
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
ความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ถูกนาไปสูก่ ารปฏิบัติและมีการรายงาน
2. เพื่อกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ

ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า
มีนาคม –
กันยายน
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน บุคลากรทุกภาค
ส่วนรับทราบ เข้าใจ และยึดถือนาไปปฏิบัติ ได้แก่
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
รวมทัง้ ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ดังนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมผ่านการประชุม จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
5

ครั้งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2563
โดยได้จัดทาแนวทางและระเบียบการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถูกนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(อ้างอิงตามประชุมคณะกรรมการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (อ้างอิงตามประชุมคณะกรรมการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
3. ระเบียบคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (อ้างอิงตามประชุมคณะกรรมการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
4. ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร (อ้างอิงตามรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
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โครงการ/กิจกรรม
4. การเรียนการสอน
รายวิชาพลเมืองไทยและ
พลโลกที่ดี

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี
นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน
คุณลักษณะ ดังนี้
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างของ
1. คุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี แต่ละหลักสูตร
ได้แก่ การประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่
ดีงาม
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญู
มีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่และ
รักษาวัฒนธรรมไทย
3. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
4. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก
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ระยะเวลา งบประมาณ ความก้าวหน้า
ตุลาคม
2562 –
กันยายน
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน 758 คน เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระ เบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2. มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทรใส่ใจเพื่อนและผู้อื่น ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
สาธารณะ
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น
2. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3. มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคม ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงลาดับความสาคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา :
2.1 สร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อต่อต้านการทุจริต
2.3 ขับเคลื่อนการทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

1. โครงการความร่วมมือ
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตกับ
หน่วยงานภายนอก

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและสร้างความตระหนัก
ด้านการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการป้องกันการทุจริตกับ
สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตใน
สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
จัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน
องค์ความรู้จากการ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต

มีนาคม –
กันยายน
2563

5,000 บาท

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

ผลการดาเนินงาน
โครงการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กับหน่วยงานภายนอก ดาเนินการโดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ
สานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผู้ว่า กทม. ในฝันกับอนาคตของ กทม.” ได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ร่วมเสวนา และ ผศ.อัญชลี รัตนะ ประธานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตย คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ว่า กทม. ที่ดี
แนวทางการบริหารและแก้ไขปัญหาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงระบอบประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
(แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน 72 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ที่ร้อยละ 85.60 คณะกรรมการดาเนินโครงการได้จัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการและถอดองค์ความรู้จากการเสวนา รวมทั้งถ่ายทอดการเสวนาผ่านเพจของโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพจของสานักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทาง
สาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

2. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

1. เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตใน
การบริหารงานและปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรให้
เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และ
เป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต ตลอดจนการปลูกจิตสานึก
และปลูกฝังอุดมการณ์ให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ มีความ
เสียสละคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น
ชุมชนสะอาดปราศจากการทุจริต
ที่มีการบริหารจัดการตามระบบ
ธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง

ผู้บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ครบถ้วน
ทุกหน่วยงาน
นักศึกษาครบถ้วน
ทุกคณะ/โรงเรียน
นักศึกษาและบุคลากร
สวนดุสิ ตยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นชุมชนสะอาด
ปราศจากทุจริตมีการ
บริหารงานตามระบบธรรมา
ภิบาลอย่างเข้มแข็ง ดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีสันติสุข

มีนาคม –
กันยายน
2563

36,300 บาท

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

ผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับสานักงานมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดอบรม หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต ” ซึ่งได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมหัวข้อดังกล่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงานการดาเนินโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยาย
หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลักธรรมภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารและคณะกรรมการนักศึกษา
ฟังบรรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย และ 2) บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับชมและฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกันการทุจริต ผ่านการส่งคลิปภาพยนตร์หนังสั้น มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกัน
การทุจริต ประจาปี 2563 จานวนทั้งสิ้น 7 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากคณะกรรมการจัดงาน จานวน 4 ทีม ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินงานได้พิจารณาผลงานทั้ง
4 ชิ้นงาน ปรากฏว่าผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองประชาสัมพันธ์

3. กิจกรรมการเปิดเผย เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมี
ตุลาคม
ไม่ใช้
บรรลุตาม
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลต่อสาธารณะตาม ส่วนร่วมของประชาชนให้
2562 –
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามพันธกิจของ
เครือข่ายจานวน 36 หน่วยงาน กันยายน
มหาวิทยาลัย
2563
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงเครือข่ายได้สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถรองรับการเข้าถึงได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จานวน 36 หน่วยงาน (ระดับคณะ/โรงเรียน สานัก สถาบัน สานักงาน กอง และ
หน่วยงานอิสระ) โดยอาศัยผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th)
3. Application Line : - กลุ่ม “ผู้บริหาร”
จานวนสมาชิก 48 คน
- กลุ่ม “เครือข่าย PR มสด”
จานวนสมาชิก 204 คน
- กลุ่ม “คณาจารย์สวนดุสิต”
จานวนสมาชิก 462 คน
- กลุ่ม “บุคลากรสายสนับสนุน” จานวนสมาชิก 466 คน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

4. กิจกรรมการเปิดเผย
เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อ
ตุลาคม
ไม่ใช้
จานวนช่องทางในการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างให้มีความโปร่งใส บุคคล/ เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2
2562 –
งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยต่อ
หน่วยงานภายนอกสามารถ
กันยายน
ช่องทาง
สาธารณชน
เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้
2563
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ดาเนินการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ประกาศ ณ ที่ตั้งสานักงานกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. ประกาศผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (www.supply.dusit.ac.th)
3. ประกาศผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
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ความก้าวหน้า
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัสดุ
กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม
5. กิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วม
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ครบถ้วน ร้อยละ 100

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม
2562 –
กันยายน
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
กองประชาสัมพันธ์/
กองกฎหมาย/
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ผลการดาเนินงาน
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน http://www.dusit.ac.th/directline ซึ่งเป็น
ช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สาหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวมทั้งได้มีการกาหนดระดับของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองที่ชัดเจน ตามแนว
ทางการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในรอบ 12 เดือน มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จานวน 24 เรื่อง มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับทีส่ ูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา :
3.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
3.2 สังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ เพื่อยกระดับการดาเนินงานให้สอดคคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

1. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

1. เพื่อนาผลการดาเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห์
ถึงปัญหา/อุปสรรค
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แนวทางในการพัฒนา
สาหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ากว่า 85 คะแนน
ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ธันวาคม
2562 –
กันยายน
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประชุมครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระสาคัญคือ
การกาหนดแนวทางการพัฒนาผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรของกองนโยบายและแผน กองประชาสัมพันธ์ กองกฎหมาย และกองบริหารงานบุคคล ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ในการระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการดาเนินงานสาหรับตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนต่ากว่า 85 คะแนน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงและ
พัฒนาจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา คือ
2.1 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีการ สอบถาม ทักทวง ร้องเรียน
2.3 เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม และการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีความชัดเจน
เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
2.4 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานการให้บริการ/
2.5 บุคลากรของหน่วยงานควรปรับปรุงคุณภาพและขั้นตอนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานการให้บริการที่ดีขึ้น/
3. การประชุมกลุ่มย่อยทีมเลขา ITA เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสาหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ากว่า 85 คะแนน โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุจาแนกตาม
ประเด็นที่ควรพัฒนา และจัดทาประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติ และจะดาเนินการ
ติดตามประเมินผลต่อไป
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองนโยบายและ
แผน

2. การดาเนินงานของ
เพื่อขับเคลื่อนการทางานด้าน
ตุลาคม
1,500 บาท
บรรลุตาม
จานวนการประชุมไม่น้อย
คณะทางานการประเมิน การประเมินคุณธรรมและ
2562 –
ตัวชี้วัด
กว่า 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ
คุณธรรมและความโปร่งใส ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กันยายน
จานวนผู้เข้าร่วมร้อยละ
ในการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2563
85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัด ประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 1/2563 มีวาระสาคัญ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะทางานเข้าร่วมครบถ้วน จานวน 16 ท่าน
(คิดเป็นร้อยละ 100)
2. คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 2/2563 มีวาระสาคัญ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบตอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment :
OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2 563 โดยมี
คณะทางานเข้าร่วม จานวน 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.5) ไม่เข้าร่วมประชุมจานวน 2 ท่านเนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมให้รับทราบแล้ว
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายและอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีนโยบายให้ทบทวนการปรับ “คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ให้เป็น “คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม” โดยมีอานาจหน้าที่ดาเนินงานทั้งงานด้านประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และงานธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยมีการประชุมประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
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