รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
รอบ 6 เดือน ระหวางเดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้ าหมาย

อธิบายการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
80
พิจารณาจากจานวนนักศึกษาระดับ
ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ปริญาตรี/ปริญญาโท ทุกชัน้ ปี ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต โดยใช้สตู ร
การคานวณ

1.2.1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รบั การส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

≥60

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

จัดกิจกรรมเลือกตัง้ ออนไลน์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็ นรูปแบบ
เอกสารประกอบ 1.1.1 - 1 กิจกรรม
ออนไลน์ ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ซึง่ มีนกั ศึกษาลงคะแนนใช้สิทธิ์จานวน เลือกตัง้ สโมสรนักศึกษาประจาปี
853 คน จากจานวนนักศึกษาทัง้ หมด 2,043 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.77 ซึง่ ผล การศึกษา 2564
การเลือกตัง้ มีผเู้ ห็นชอบให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้ามาทางานร้อยละ
84.50 จากจานวนผูล้ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทัง้ หมด

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม กองพัฒนานักศึกษา ได้กาหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ใน เอกสารประกอบ 1.2.1-1 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่มกี ารปลูกฝัง ส่งเสริม รูปแบบออนไลน์ โดยจะนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ Live สด ที่หน้า ความฝั น ความจริง วันแห่ง
สนับสนุน ให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เพจกองพัฒนานักศึกษา ซึง่ วิทยาลัยได้เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใน ความสาเร็จ บนเส้นทางมายา
ครัง้ นี ้ โดยมีการใช้งาน Google Form เพื่อสารวจความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว ได้รบั เกียรติจากดารานักแสดงชือ่ ดัง คุณก็อต
จิรายุ บรรยายให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และการดาเนินชีวติ ด้วยแนวคิดใหม่ๆ โดยนับจากการลงชือ่ เข้าร่วม
กิจกรรมและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ จานวน 513 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.10

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

≥80

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มกี ารส่งเสริม สนับสนุน
ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการทาประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ทา
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

75

พิจารณาจากจานวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ีการทา/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะต่อจานวนบุคลากร
ทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
100
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มกี าร
เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนข่าวที่มกี ารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซงึ่ ประกอบด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้
หน่วยงานจัดการศึกษาจานวน 240 ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้ดาเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาใน
เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1 กิจกรรม
หลากหลายมิติ ซึง่ กิจกรรมได้คานึงถึงประโยชน์ตอ่ สาธารณะกุศลเป็ นที่ตงั้ ซึง่ วาเลนไทน์ ล้างใจ ล้างวัด ต่อต้านโค
กิจกรรมได้ดาเนินการตลอดปี การศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ วิด-19
ไปแล้ว คือ กิจกรรม วาเลนไทน์ ล้างใจ ล้างวัด ต่อต้านโควิด-19 ณ วัดมะเกลือ
ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล มีนกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 30
คนและจะยังคงดาเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสต่างๆ ต่อไป

ร้อยละ 80

วิทยาลัยดาเนินการนาข้อมูลข่าวกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ตอ่ สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของวิทยาลัย เช่นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมด้านบริการวิชากา
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยสรุปจานวนข่าว กิจกรรม ที่มกี ารเผย
แพร่ผ่านเว็บไซต์ซงึ่ ประกอบด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 154 ข่าว

กิจกรรม วกอ. บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่ นอุปถัมภ์)

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รบั การควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทัง้ หมดที่
กาหนดขึน้ ต่อปี

พิจารณาจากประเด็นความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การ
ควบคุมและลดระดับความเสีย่ งเทียบกับ
ประเด็นความเสีย่ งทัง้ หมดทีก่ าหนดขึน้ ต่อปี

100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุ ก
4.50 พิจารณาจากความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
3.1.1 ระดับความพึงพอใจใน
(นักศึกษา) ในการให้บริการของหน่วยงาน
การให้บริการของหน่วยงาน

4.93

https://forms.gle/P7ALMogcyjUs3Z4D7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
≤5
พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
4.1.1 จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รบั
ในหน้าที/่ การจัดซือ้ -จัดจ้าง ทีไ่ ด้รบั การแก้ไข
การแก้ไขในเวลาที่กาหนด

NA

ยังไม่มขี อ้ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตในหน้าที่ / การจัดซือ้ จัดจ้าง

90

ในระยะเวลาทีก่ าหนด

