
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 

ผลการ

ดำเนนิงาน 
ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามทีัศนคต ิค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคมและจติ

สาธารณะ  

2)เพื่อสง่เสริมใหบุ้คลากรมจีติ

สาธารณะ

1.3.2. ร้อยละของบุคลากร

ที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

พจิารณาจากจำนวนบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัที่มกีารทำ/เขา้ร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจติสาธารณะตอ่

จำนวนบุคลากรทัง้หมด 

75 รอ้ยละ  100.00 ต.ค.63-
 
ก.ย.64 นางอญัชัญ จงเจริญ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวทิยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของมหาวทิยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ดำเนนิงานของมหาวทิาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้

ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ใหกั้บมหาวทิยาลยั

3) เพื่อประกาศเจตจำนงตอ่ตา้น

การทุจริต

2.1.1 ร้อยละของขอ้มลูที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่กำหนด 

พจิารณาจากจำนวนข่าวที่มกีารเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบดว้ยภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให ้

หน่วยงานจดัการศกึษาจำนวน 240 ขา่ว 

หน่วยสนับสนุนการศกึษาจำนวน 120 

ข่าว 

100 รอ้ยละ  100.00 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวกนกวรรณ 

คชพันธ์ 

2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 1) เพื่อใหห้น่วยงานจดัการกับ

ความเสี่ยง ปอ้งกันและลดความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับได้

2.2.1) ร้อยละของประเดน็

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทยีบกับประเด็นความ

เสี่ยงทัง้หมดที่กำหนดขึ้นต่อ

ป ี

พจิารณาจากประเด็นความเสีย่งที่ไดรั้บ

การควบคุมและลดระดับความเสี่ยง

เทยีบกับประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดที่

กำหนดขึ้นต่อป ี

90 รอ้ยละ  100.00 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวพรัชษภรณ์ 

เกตุลขิติกุล 

ประเด็นความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุและลดระดบัความเสี่ยง  

    ประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ำหนดขึ้นต่อป ี
    x 100 



กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 

ผลการ

ดำเนนิงาน 
ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค์ : บุคลากรมคีวามซื่อสัตย์สุจริต ปฏบิัตหินา้ที่ถูกตอ้งตามระเบยีบและไม่มกีารทุจริต

3.1 โครงการส่งเสริมการสร้างจติสำนกึในการต่อตา้น

การทุจริตใหกั้บบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้างจติสำนกึ

ใหกั้บบุคลากรดา้นการต่อตา้น

การทุจริต

3.3.1 ระดับความพงึพอใจ

ในการใหบ้รกิารของ

หน่วยงาน  

พจิารณาจากความพงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิาร (นักศกึษา) ในการใหบ้รกิาร

ของหน่วยงาน 

4.50 4.55 ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวกนกวรรณ 

คชพันธ

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มปีระสทิธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน 1) เพื่อใหข้อ้ร้องเรียนไดรั้บการ

แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.1 จำนวนขอ้รอ้งเรยีนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาที่

กำหนด 

พจิารณาจากขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกับการ

ทุจรติในหนา้ที่/การจดัซื้อ-จัดจา้ง ที่

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลาทีก่ำหนด 

≤5 ไม่ม ี ต.ค.63-ก.ย.64 นางสาวณชิชา 

บุญประสพ 



ตารางสรุปผลความพึงพอใจในการใหบริการ ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจ 

การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่ตอการใหบริการของศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

  
 

 ตาราง  1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่ตอการใหบริการของศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. รอยละ การแปลผล 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.53 .578 90.60 มากท่ีสุด 

1.1  ข้ันตอนการใหบริการเหมาะสมและชัดเจน 4.51 .567 90.20 มากท่ีสุด 

1.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.54 .545 90.8 มากท่ีสุด 

1.3  มีการใหบริการเปนไปตามลำดับกอน – หลัง อยางยุติธรรม 4.54 .621 90.80 มากท่ีสุด 

2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.57 .580 91.40 มากท่ีสุด 

2.1 เจาหนาทีมีการตอนรับท่ีดี มีความสุภาพ พูดจาไพเราะ 4.54 .641 90.80 มากท่ีสุด 

2.2 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคำถาม การชี้แจงขอสงสัย 4.53 .545 90.60 มากท่ีสุด 

2.3 การแตงกาย บุคลิกลักษณะของเจาหนาท่ี 4.57 .541 91.40 มากท่ีสุด 

1.4 เจาหนาท่ีใหบริการเหมือนกันทุกรายไมเลือกปฏิบัติ 4.63 .591 92.60 มากท่ีสุด 

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.54 .678 90.80 มากท่ีสุด 

3.1 มีการจัดสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม 4.52 .725 90.40 มากท่ีสุด 

3.2 มีชองทางการใหใชบริการไดหลายรูปแบบ 4.53 .692 90.60 มากท่ีสุด 

3.3 อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีความเหมาะสม 4.55 .691 91.00 มากท่ีสุด 

3.4 จุดรอรับบริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  

เชน ท่ีนั่งรอ 

4.54 .604 90.80 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.55 .612 91.00 มากท่ีสุด 

  

จากตาราง 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 89 คน ไดแก นักศึกษา จำนวน 85 คน อาจารย จำนวน 2 คน บุคคลภายนอก จำนวน 1 คน และอ่ืนๆ 

จำนวน 1 คน  สรุปภาพรวมผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.55  และเม่ือพิจารณารายดานจากมากไปหานอย พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.57) ดานสิ่ง

อำนวยความสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย ( x = 4.54) และดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย ( x = 4.53)   

 

 

                                                                                           


