รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

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. 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สวนดุสิตให้มีจิตสานึกในการป้องกันการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจ กรรม ซึ่งครอบคลุ มบุ คลากรทุกภาคส่ว นของมหาวิทยาลั ยตั้งแต่ผู้บริห าร บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภายใต้ ห น่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริ ต มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ เป็นผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2563 –
มีนาคม 2564 โดยดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งมีผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามตัวชี้วัด
จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยึดหลักการดาเนิน งานในลักษณะการทางานแบบมีส่วนร่ว มในทุก
ระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานบนแนวทางยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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รายงานการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 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. โครงการอบรมส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และสายสนับสนุน มีความรู้ความ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ วินัย และ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ความเข้าใจมากขึ้น
และสายสนับสนุน เกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ
วินัย และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

มีนาคม เมษายน
2564

ไม่ใช้
งบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตน
ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความ
ผูกพันในองค์กร
ผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่ระหว่างดาเนินการวางแผนจัดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร 1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ
และสายครูโรงเรียนสาธิต ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในการ
ปฏิบัติงานและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อสร้างขวัญ และกาลังใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงานดีได้เกิดความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีความเป็นสวนดุสิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

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
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร อยู่ระหว่างดาเนินการวางแผนจัดโครงการฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

3. การเรียนการสอนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
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
บรรลุตามตัวชี้วัด
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 จานวน 1,859 คน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติต นตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2.มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชนส่วนรวม 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 มีทักษะในการแก้ปัญหาสังค ม ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงลาดับความสาคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

6

การจัดการเรียนการสอน รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
ภาค 1/2563
1,157
ภาค 2/2563
702
รวม
1,859

ระบบบริหารการศึกษา
(แสดงตัวอย่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน)

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา :
2.1 สร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อต่อต้านการทุจริต
2.3 ขับเคลื่อนการทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

1. เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตในการ
บริหารและการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3. เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับนักศึกษา

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

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม
2564

45,300 บาท

บรรลุตามตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับสานักงานมหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์” ผู้บริหาร
โรงเรียนพัฒนาผู้นาและสร้างสันติธรรม รักสคู ล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษาเข้าร่วมจานวน 41 คน และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ซึ่งมีบุคลากร จานวน 218 คน และนักศึกษา จานวน 46 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
พิเศษในครั้งนี้ จึงทาให้โครงการนี้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดคือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมครบถ้วนทุกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

2. กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม
ของนักกฎหมายและ
นักการเมือง เพื่อการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
ของโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย
และเล็งเห็นความสาคัญของการ
ก่อเกิดและวิวัฒนาการของ
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อเสริมทักษะ ความรู้ทางด้าน
กฎหมายและการเมือง แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการ
คิดแบบคุณธรรมนากฎหมาย
4. เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้าน
กฎหมายและการเมือง

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

กุมภาพันธ์ กันยายน
2564

29,100 บาท

บรรลุตามตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด ปาฐกถาพิเศษและเสวนาวิชาการ ในโอกาส 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการก่อเกิดโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทาบุญ 86 ปี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลี กภัย ประธานรัฐสภา ปาฐกถาพิ เศษ หัวข้อ “คุณธรรม
จริยธรรมของนักกฎหมายและนักการเมือง” และเสวนาวิชาการ “คนเดือนตุลากับคุณค่าประชาธิปไตย : ร่องรอย ความทรงจา และความหวังอนาคตการเมืองไทย” โดย
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ พณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร ปัจ ฉิมม์ คณบดี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ดาเนินรายการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
(แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 ตุลาคม 2563
ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 220 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลั ยสวนดุสิต และผู้ที่สนใจ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพของโครงการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.20 และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.20
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

3. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล 1. เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมี
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่อสาธารณะตามพันธกิจของ ส่วนร่วมของประชาชนให้
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน
มหาวิทยาลัย
สอดคล้องตามพันธกิจของ
เครือข่ายจานวน 36 หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลและผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความโปร่งใส

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม 2563
- กันยายน
2564

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองประชาสัมพันธ์

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 49 คน
- กลุ่ม “เครือข่าย PR มสด”
จานวนสมาชิก 213 คน
- กลุ่ม “คณาจารย์สวนดุสิต”
จานวนสมาชิก 480 คน
- กลุ่ม “บุคลากรสายสนับสนุน” จานวนสมาชิก 493 คน
12

1

2

3

ช่องทางการสื่อสาร
1.
2.
3.

E-Office
http://www.dusit.ac.th
Application Line
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โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัด
จานวนช่องทางในการเผยแพร่
จ้างให้มีความโปร่งใส บุคคล/
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบข้อมูลได้

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ตุลาคม 2563
- กันยายน
2564

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

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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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัสดุ
กองคลัง

www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ ที่ตั้งสานักงาน

15

www.supply.dusit.ac.th
http://supply.dusit.ac.th/

16

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. กิจกรรมการรับฟังความ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
คิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้
ส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพื่อนาข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียนมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ ตุลาคม 2563
- กันยายน
ข้อเสนอแนะ
2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนครบถ้วน
ร้อยละ 100

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีฯ/
กองประชาสัมพันธ์/
กองกฎหมาย/
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ผลการดาเนินงาน
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน http://www.dusit.ac.th/directline ซึ่งเป็น
ช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สาหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รวมทั้งได้มีการกาหนดระดับของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองที่ชัดเจน ตามแนว
ทางการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในรอบ 6 เดือน มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จานวน 11 เรื่อง มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

17

สายตรงอธิการบดี
http://www.dusit.ac.th/directline
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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. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

1. เพื่อนาผลการดาเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์
ถึงปัญหา/อุปสรรค
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แนวทางในการพัฒนา
สาหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ากว่า 85 คะแนน
มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตถูกนาไปสู่การปฏิบัติ
และมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ธันวาคม
2562 กันยายน
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมีผลคะแนนภาพรวม 88.12 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A โดยยังคงมีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่า 85 คะแนน ซึ่งนาไปสู่การพิจารณาแนวทางการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
o ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดมากน้อยเพียงใด
o ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่านมากหรือน้อยเพียงใด
o ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
o ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด
o ตัวชี้วัดที่ 5 แก้ไขปัญหาการทุจริต
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก/สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้/มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา/มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร
o ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดมากน้อยเพียงใด
o ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายมากน้อยเพียงใด
o ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิ ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
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แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)
การดาเนินงานภาพรวม
แนวทางพัฒนา
1. กระจายกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกให้ มี ค วาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน
หลากหลายนอกเหนือจากนักศึกษา เช่น ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน เสียภายนอกทาแบบสารวจในช่วงเวลาที่กาหนด
สาธิตละอออุทิศ ผู้รับบริการของสานักกิจการพิเศษ ผู้เข้าร่วมอบรมของ
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น
2. ทดลองประเมินตนเอง (Self Evaluation) เพื่อให้ทราบแนวโน้มของ
คะแนนก่ อ นการประเมิ น จริ ง โดยน าแบบทดสอบให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ทดลองทาการประเมิน หากผลคะแนนส่วนใดน้อยก็ทาความเข้าใจกับผู้
ประเมิน เพื่อให้คะแนนประเมินจริงมีผลการประเมินที่ดีขึ้น
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยทั้ง
ภายในและภายนอก
4. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ บุ ค ลากร ในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม โดยการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและ
จริยธรรม หลังจากมีมติการประชุมทุกครั้งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
- สานักกิจการพิเศษ
- ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักวิทยบริการฯ
กาหนดช่วงเวลาเพื่อทดลองทาแบบวัดการรับ รู้ข องผู้มีส่ว นได้ - สานักวิทยบริการฯ
เสียภายใน
- กองประชาสัมพันธ์
Internal Integrity and Transparency Assessment ( IIT) ก า ร - กองนโยบายและแผน
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสั มพันธ์ ชี้แจง เกณฑ์การประเมิน คุ ณธรรมและความ - กองประชาสัมพันธ์
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีส่วนได้ - ทุกหน่วยงานตาม
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการด าเนิน งานของ
คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับบุคลากรภายใน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และภายนอกอย่างสม่าเสมอ
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แบบการรับรู้ (IIT,EIT)
แนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ การปฏิบัติหน้าที่ 1
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิ บัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ ที่ มา จัดทาคู่มือ ขั้นตอน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
ติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด หรือ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น ไปตามแนวทางเดียวกัน โดยมี
มากน้อยเพียงใด
รายละเอียด กระบวนการทางานในลั กษณะ Flowchart และ
ระยะเวลาในการดาเนินงานกากับ
ตัวชี้วัดที่ การใช้งบประมาณ 2
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจาปี แก่บุคลากร
ของท่าน มากหรือน้อย เพียงใด
ภายในมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ น าไปสู่ แ นวทางการปฏิบั ติ ในระดับ
หน่วยงาน
- หน่ว ยงานจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3การใช้อานาจ
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู - พิจารณาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self Study) ในเนื้อหาที่
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
เกี่ยวข้องกับงาน ทดแทนการเข้าอบรม เพื่อนับชั่วโมงการอบรม
ในการท าผลงานรวมถึ ง การเข้ า อบรม ควรให้ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง
- กาหนดหลั กเกณฑ์การลาศึกษาต่อให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ ผู้
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 4
I20 ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตเพื่ อ ยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ ไปใช้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการขั้นตอน ในการขออนุญาต
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจนและสะดวกรวดเร็ว โดย
กาหนดแบบฟอร์มในการยืมทรัพย์สินส่วนราชการ ที่ใช้กับทุก
หน่วยงาน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน
ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล

งานพัสดุ

แบบการรับรู้ (IIT,EIT)
แนวทางพัฒนา
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน มี แ นวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการตาม
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ระเบียบราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
นาไปปฏิบัติรวมถึงจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 แก้ไขปัญหาการทุจริต
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน มีแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้ องกั บ การ
ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก/สามารถติดตามผลการ ทุจริต และมีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ร้ องเรี ยนได้/มั่นใจว่าจะมีการดาเนิ นการอย่างตรงไปตรงมา/มั่นใจว่ าจะ ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร
บุคลากรภายในได้รับทราบในรูปแบบของ Infographic รวมถึง
การกาหนดกระบวนการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนว่า
จะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
จัดทาคู่มือ ขั้นตอน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น ไปตามแนวทางเดียวกัน โดยมี
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนด มากน้อยเพียงใด
รายละเอียด กระบวนการทางานในลั กษณะ Flowchart และ
ระยะเวลาในการดาเนินงานกากับ และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 7
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย ปรั บ ปรุ ง เว็ บไซต์ ใ ห้ เ ป็ นปั จ จุบั น เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ ง่ า ย มี
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายมากน้อยเพียงใด
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัสดุ

กองประชาสัมพันธ์

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- กองคลัง
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักวิทยบริการฯ
- กองประชาสัมพันธ์
- ศูนย์สนเทศแนะแนวฯ
- สานักวิทยบริการฯ
- กองประชาสัมพันธ์
- กองบริหารงานบุคคล

แบบการรับรู้ (IIT,EIT)
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการดาเนิ น งาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

แนวทางพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มีการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานให้ผู้รับบริการได้รับความพึง - สวนดุสิตโพล
พอใจ และเปิดโอกาสสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน - ทุกหน่วยงานตาม
ร่ ว มต่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความ โครงสร้างมหาวิทยาลัย
คิ ด เห็ น เพื่ อ สนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารโดยใช้
แบบสอบถามผู้รับบริการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุง
ระบบการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร
มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
ภายในหน่วยงานเห็นความสาคัญของการ จริยธรรม ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดาเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
2.เพื่อส่งเสริมแนวทางการดาเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

มีนาคม ไม่ใช้
กันยายน 2564 งบประมาณ

บรรลุตามตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความสาคัญและตระหนักถึงข้อเสนอแนะจากผลการประเมินซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น จึงได้นามา
วิเคราะห์หาสาเหตุจาแนกตามประเด็นที่ควรพัฒนา เพื่อกาหนดเป็นแนวทาง/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการดาเนิ นงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ยุติธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทา Infographic
เผยแพร่ แจ้งผ่านการประชุม แจ้งผ่านระบบ e – office เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสและมีช่องทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการใช้/ยืมทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ควรปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้มาติดต่อ/รับบริการ
4. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางสาหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูล ร้องเรียน เรื่องทั่วไปและการทุจริตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ โดยจัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถึง
5. หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้ดีมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ/การให้บริการของหน่วยงาน
6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมายังกองนโยบายและแผน
7. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์ และสรุปรายงานให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
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ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทาความเข้าใจกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณฯ ผ่านเวบไซต์กองนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุ ผ่านเวบไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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เวบไซต์กองนโยบายและแผน : ประชาสัมพันธ์ทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และสามารถสอบถาม/ร้องเรียนประเด็นต่างๆ
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โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมการดาเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการทางานด้าน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

จานวนการประชุมไม่น้อยกว่า ตุลาคม 2562
- กันยายน
12 ครั้งต่อปีงบประมาณ
2563
จานวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 85
ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

งบประมาณ

ความก้าวหน้า

8,000 บาท

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขับเคลื่อนการทางานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้มี
อานาจหน้าที่ดาเนินงานทั้งงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และงานธรรมา ภิบาลและจริยธรรม โดยมีการประชุม
ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
o
o
o
o
o

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