ผลกำรวิเครำะห์กำรดำเนินงำนตัวชี้วัดที่ 1-10 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
เพื่อจัดทำมำตรกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (จำแนกรำยประเด็นคำถำม)

ลำดับ

1

ตัวชี้วัด

ปี 63

แบบสำรวจ IIT

86.59

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิ านหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

91.46
87.70

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
โปร่งใสเป็นไปตามระยะที่กาหนด

ข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำร ITA

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

- ควรจัดทาขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
- ควรประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ านผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้
ผู้รบั บริการทราบ

กองบริหารงานบุคคล

88.77
86.63

2

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิ านหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รจู้ ักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

86.26

- มีแนวทางการปฏิบัตงิ านให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัตงิ านการให้บริการแก่ผู้ให้
บริการถือปฏิบัติ ผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย

กองบริหารงานบุคคล

3

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้
อย่างไร

86.85

- มีแนวทางการปฏิบัตงิ านให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัตงิ านการให้บริการแก่ผู้ให้
บริการถือปฏิบัติ ผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย

กองบริหารงานบุคคล

มุ่งผลสาเร็จของงาน
ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัตงิ าน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

89.62
84.32
86.63
95.91

- มีแนวทางการปฏิบัตงิ านให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัตงิ านการให้บริการแก่ผู้ให้
บริการถือปฏิบัติ ผ่านทางช่องทาง
ที่หลากหลาย
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ
ทางานและเน้นย้าให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือ

กองบริหารงานบุคคล

- มีแนวทางการปฏิบัตงิ านให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัตงิ านการให้บริการแก่ผู้ให้
บริการถือปฏิบัติ ผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ
ทางานและเน้นย้าให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือ

กองบริหารงานบุคคล

4

5

เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

95.81
96.11
95.81

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัตกิ ันในสังคมแล้ว
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่

96.01

เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

95.81
95.81
96.41

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

1. กาหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ พร้อม
กาหนดระยะเวลาการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
2. เผยแพร่ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ
ระยะเวลาการดาเนินงานแก่ผู้มาติดต่อผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และช่องทางอื่น ๆ

1. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555
- คู่มือจรรยาบรรณสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2562)
2. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรือ่ งนโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เผยแพร่แนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการ
ปฏิบัตงิ าน
4. ติดตามการเผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรือ่ ง
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
การให้หรือรับสินบน และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/แนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ตาม
กระบวนการปฏิบัตงิ าน

ลำดับ
6

ตัวชี้วัด

ปี 63

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแี ละคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

96.01

เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

96.41
96.41
95.21

ข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำร ITA

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

- จัดทาแนวทางการปฏิบัตงิ าน
ให้บริการ
- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัตงิ านการให้บริการแก่ผู้ให้
บริการถือปฏิบัติ ผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ
ทางานและเน้นย้าให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือ

กองบริหารงานบุคคล

-ทุกหน่วยงานควรสื่อสารแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรทราบ

กองนโยบายและแผน

- ทุกหน่วยงานควรมีการรายงานผล
ความคุ้มค่า/คุ้มทุนให้บุคลากร
รับทราบ

กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

7

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ
I7 ท่านรูเ้ กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด

82.13
71.41

8

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

86.97

คุ้มค่า
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตงั้ ไว้
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

86.71
87.23
85.07

10

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

87.97

- ควรมีการเผยแพร่ประกาศ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การใช้
งบประมาณให้บุคลากรรับทราบ

กองคลัง

1. เผยแพร่ประกาศการเบิกจ่าย
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
เรือ่ ง การกาหนดประเภทราจ่ายและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
- ระเบียบกระทรวงกรคลั ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร

11

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซือ้ จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

84.00

- ควรมีการเผยแพร่ พรบ.การจัดซือ้
จัดจ้าง พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้องให้
บุคลากรรับทราบ
- ควรมีการจัดทาขั้นตอนการจัดซือ้
จัดจ้าง (ให้เข้าใจง่าย) เผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ

กองคลัง

1. เผยแพร่การประกวดราคาการจัดซือ้ จัด
จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

9

1. ส่งเสริมหน่วยงานสื่อสารแผนและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ทุกเดือนให้กับบุคลากร
2. เผยแพร่เผนและผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรผ่าน
ระบบ E-Office
3. ติดตามและกากับให้หน่วยงานใช้จ่าย
งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเกิด
ความคุ้มค่า
4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัตงิ านประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ให้กับบุคลากร

กองนโยบายและแผน

ลำดับ

ตัวชี้วัด
โปร่งใส ตรวจสอบได้

12

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
สอบถาม
ทักท้วง
ร้องเรียน

ปี 63
86.76

81.24
77.35

ข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำร ITA

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

- ควรมีการติดตามการดาเนินงาน
ตามขั้นตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง ตาม
ขั้นตอนทีสื่อสาร

กองคลัง

2. ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินการโดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง
3. ตรวจสอบประวัตผิ ู้ยื่นเสนอราคาว่ามี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
4. การจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. ตรวจสอบผลการดาเนินการได้ที่ฝ่าย
พัสดุ กองคลัง

- ควรจัดทารายงานงบประมาณแต่
ละส่วนและแจ้งให้บุคลากรทราบ

กองคลัง

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรได้รบั ทราบ เดือนละ ครัง้
2. สรุปฎีกาเบิกจ่ายเงินที่แก้ไขเอกสารไม่
ถูกต้อง
3. ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
เช่น กรณีจัดซือ้ จัดจ้าง หากมีการร้องเรียน
ต้องตอบข้อร้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะ
สามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปได้ โดย
ระเบียบ

ทุกหน่วยงานควรมีการประชุมเพื่อ
มอบหมายงาน

กองบริหารงานบุคคล

1. การทาข้อตกลงร่วมกันก่อนการ
ปฏิบัตงิ าน
2. การประเมินผลปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ (2 ครัง้ /ปีงบประมาณ) ตาม
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ทุกหน่วยงานควรมีการประชุมบุคลากร
เพื่อมอบหายงาน

79.14
77.18
75.75

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ
I13 ท่านได้รบั มอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

88.11
84.59

14

I14 ท่านได้รบั การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

83.97

กองบริหารงานบุคคล

15

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

83.44

กองบริหารงานบุคคล

1. ระเบียบและประกาศกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ทุกหน่วยงานควรเลิกบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม

16

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

92.04

กองบริหารงานบุคคล

1. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555
- คู่มือจรรยาบรรณสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.2562)
2. จัดทาบันทึกต้อความติดตามการ
ร้องเรียนจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ

17

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด

94.74

กองบริหารงานบุคคล

18

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

89.88

กองบริหารงานบุคคล

13

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
มีการซือ้ ขายตาแหน่ง
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

88.96
93.51
87.18

ลำดับ

ตัวชี้วัด

ปี 63

ข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำร ITA

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

84.52
92.69

20

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัตงิ านในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

73.07

21

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัตงิ าน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

85.91

22

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

91.27

23

I23 ท่านรูแ้ นวปฏิบัตขิ องหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด

78.24

24

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

85.9

25

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด

86.76
89.06

26

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่

93.98

- ควรมีการทบทวนนโยบาย/
มาตรการป้องกันการทุจริตในทุกปี

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

94.75

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางฯ
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รบั การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด

93.21
82.18
86.44

กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล

เฝ้าระวังการทุจริต
ตรวจสอบการทุจิต
ลงโทษทางวินัย
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด

86.28
86.60
86.45
85.48

หน่วยตรวจสอบภายใน

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร

83.38

19

27
28

29

30

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไหตรงมา
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

83.44
83.75
83.54
82.81

- ควรทบทวนขั้นตอนการยืมคืนหรือ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมคือ
หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
บุคลากรทราบ

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

กองกลาง

1. กาหนดขั้นตอนการยืมคืนอุปกรณ์
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมคืนอุปกรณ์
3. จัดให้มีชอ่ งทางการให้บริการอย่างทั่วถึง

กองบริหารงานบุคคล

1. ประกาศเจตจานงการปฏิบัตติ าม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยอธิการบดี
2. ประชุมมอบนโยยายประจาปีงบประมาณ
(2 ครัง้ /ปี)
3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2555
5. จัดทาบันทึกข้อความติดตามการ
ร้องเรียนจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ
6. แนวทางรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

สานักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล

ลำดับ

ตัวชี้วัด

ปี 63

ข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำร ITA

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

แบบสำรวจ EIT

85.69

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัตงิ าน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

85.27
80.71

โป่รงใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัตงิ าน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

80.22
81.21
82.96

33

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

84.37

สานักงานอธิการบดี

34

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิ าน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่

95.74

สานักงานอธิการบดี

เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

94.74
96.49
95.98

31

32

35

กองนโยบายและแผน

- ควรใช้ชอ่ งทางหลากหลายในการ
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัตงิ าน
- พัฒนาการดาเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดขี ึ้น

สานักงานอธิการบดี

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

82.58

สานักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

85.93
82.42

สานักวิทยบริการฯ

เข้าถึงง่าย
มีชอ่ งทางหลากหลาย
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด

81.88
82.95
82.88

สานักวิทยบริการฯ

38

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีชอ่ งทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่

93.24

39

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชีแ้ จงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

84.27

40

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีชอ่ งทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่

86.85

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัตงิ าน/การ
ให้บริการให้ดขี ึ้นมากน้อยเพียงใด

85.86
83.43

36

37

41

แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

- ควรมีชอ่ งทางที่หลากหลายและให้
ผู้รบั ริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ชอ่ งทาง
ให้ผู้รบั บริการทราบ
- ควรมีการชีแ้ จง/ตอบข้อซักถาม
จากผู้รบั บริการผ่านช่องทางต่างๆ

กองกลาง

1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้รบั บริการ
2. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ
3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเข้าอบรม
เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี

1. จัดทาช่องทางการรับฟังคาติชม/ความติด
เห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ
ที่หลากหลาย
2. ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางต่างๆ ให้
ผู้รบั บริการรับทราบ
3. ตอบข้อซักถามด้วยความถูกต้อง
รวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ

กองกลาง
- ควรมีชอ่ งทางที่หลากหลายและให้
ผู้รบั ริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ชอ่ งทาง
ให้ผู้รบั บริการทราบ
- ควรมีการชีแ้ จง/ตอบข้อซักถาม
จากผู้รบั บริการผ่านช่องทางต่างๆ
- ควรมีมาตรการรักษาความลับของ
ผู้รอ้ งเรียน

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

1. จัดทาช่องทางการรับฟังคาติชม/ความติด
เห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ
ที่หลากหลาย
2. ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางต่างๆ ให้
ผู้รบั บริการรับทราบ
3. ตอบข้อซักถามด้วยความถูกต้อง
รวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ

ลำดับ

ตัวชี้วัด
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ข้อเสนอแนะจำก
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42

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการ
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

83.2

กองนโยบายและแผน

43

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่

95.49

สานักวิทยบริการฯ

44

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดขี ึ้น มาก
น้อยเพียงใด

82.43

กองพัฒนานักศึกษา

45

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด

84.76

สานักงานอธิการบดี

แบบ OIT

98.89

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ ฐำน
1. ข้อมูลพืน้ ฐำน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำรประชำสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
3. กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

97.78

O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน
4. แผนดำเนินงำน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
5. กำรปฏิบัติงำน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
6. กำรให้บริกำร
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
7. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
8. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O21 แผนการจัดซือ้ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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สานักวิทยบริการฯ
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แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

1. จัดทาเว็บไซต์ชอ่ งทางการติดต่อสื่อสาร
เพิ่มเติม ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ในการ
เข้าถึงการร้องเรียนร้องทุกข์และถามตอบ
ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย
3. รวบรวมเมนูสาหรับเข้าใข้งานหรือเข้า
ไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมิน ITA บนเว็บไซต์มหาวิยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เพื่อสะดวกง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล

100
100
100
100
100
100
100
0

- ควรมีชอ่ ง Q&A ให้กับผู้ใช้บริการ
- ช่องทาง Q&A เข้าถึงง่าย

สานักวิทยบริการฯ

1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ในการเข้าถึง
การร้องเรียนร้องทุกข์และถามตอบ ให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย

ลำดับ
70
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ตัวชี้วัด
9. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
10. กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล)
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพือ่ ป้องกันกำรทุจริต
12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13. กำรประเมินควำมเสี่ยงเพือ่ กำรป้องกันกำรทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
O39 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตประจาปี
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพือ่ ป้องกันกำรทุจริต
16. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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ควรมีชอ่ งทางการรับฟังความ
คิดเห็นที่หลากหลายให้ผู้รบั บริการ
เลือกแสดงความคิดเห็น

กองพัฒนานักศึกษา
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แผนพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ดำเนินงำน

