รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน ตุลาคม 2564
ตัวชีว้ ดั
ค่าเป้าหมาย
อธิบายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
80
อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั นักศึกษา
จิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั
นักศึกษา
ต่อต้านการทุจริต

หลักฐาน
-

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

≥60

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

-

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

≥80

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

-

100

จัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย

คณะนากิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ เช่นการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัด
กิจกรรมให้กบั นักศึกษา เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด

www.fit.ssru.ac.th

ร้อยละของงานที่มีการดาเนินงานตามจุด
ควบคุมที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

100

อยู่ระหว่างการการดาเนินงานการควบคุมภายใน

อยู่ระหว่างการการดาเนินงานการควบคุม
ภายในของงานด้านต่างๆของคณะ

100

อยู่ระหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กบั
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

-

ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่นา
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทั้งหมด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

100

อยู่ระหว่างการจัดโครงการปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการจัดโครงการปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

-

4.5

อยู่ระหว่างการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดโครงการส่งเสริมการสร้าง
ในการต่อต้านการทุจริตให้กบั บุคลากร
จิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตให้กบั
บุคลากร

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
100
คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆ
เวลาที่กาหนด
ของคณะ เพื่อจะได้ดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการเรื่องต่างๆ

คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียนของ
1.เพจคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะโดยมีช่องทางต่างๆในการร้องเรียน เช่น 2. ไลน์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เพจคณะ ไลน์ของคณะ เป็นต้น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน พฤศจิกายน
ตัวชีว้ ดั
ค่าเป้าหมาย
อธิบายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
80
อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ต่อต้านการทุจริต
ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั นักศึกษา
จิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั
นักศึกษา

หลักฐาน
-

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

≥60

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

-

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

≥80

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

-

100

จัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย

คณะนากิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นเผยแพร่ขอ้ มูล www.fit.ssru.ac.th
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ เช่นการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัด
กิจกรรมให้กบั นักศึกษา เป็นต้น

100

อยู่ระหว่างการการดาเนินงานการควบคุมภายใน

อยู่ระหว่างการการดาเนินงานการควบคุม
ภายในของงานด้านต่างๆของคณะ

-

100

อยู่ระหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กบั
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด

ร้อยละของงานที่มีการดาเนินงานตามจุด
ควบคุมที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่นา
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทั้งหมด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

100

อยู่ระหว่างการจัดโครงการปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการจัดโครงการปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

4.5

คณะจัดบริการone stop service ให้กบั อาจารย์
นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
จากนัน้ ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของคณะ ในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2564
ซึ่งมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน

คณะจัดบริการone stop service ให้กบั
รายงานความพึงพอใจรอบ เดือน
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและ
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผล
บุคลากรภายนอก จากนัน้ ให้ผู้รับบริการ
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
คณะ ในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งมี
ผลคะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
100
คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆ
เวลาที่กาหนด
ของคณะ เพื่อจะได้ดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการเรื่องต่างๆ

-

คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียนของ
1.เพจคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะโดยมีช่องทางต่างๆในการร้องเรียน เช่น 2. ไลน์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เพจคณะ ไลน์ของคณะ เป็นต้น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน ธันวาคม 2564
ตัวชีว้ ดั
ค่าเป้าหมาย
อธิบายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
80
อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ต่อต้านการทุจริต
ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั นักศึกษา
จิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั
นักศึกษา

หลักฐาน
-

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

≥60

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

≥80

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความสะอาด
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความ
ภาพกิจกรรมทาความสะอาด
บริเวณรอบอาคารคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เนือ่ ง สะอาดบริเวณรอบอาคารคณะเทคโนโลยี
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระ อุตสาหกรรม เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราช
บรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร
บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถ
ธันวาคม 2564 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2564 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.32
จัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ คณะนากิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นเผยแพร่ขอ้ มูล www.fit.ssru.ac.th
ของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ เช่นการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัด
กิจกรรมให้กบั นักศึกษา เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด

ร้อยละของงานที่มีการดาเนินงานตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

100

100

คณะมีการการดาเนินงานการควบคุมภายใน ตาม อยู่ระหว่างการการดาเนินงานการควบคุม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี ภายในของงานด้านต่างๆของคณะ
งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

-

แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่นา
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทั้งหมด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ

100

อยู่ระหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กบั
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

-

100

อยู่ระหว่างการจัดโครงการปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการจัดโครงการปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

-

4.5

คณะจัดบริการone stop service ให้กบั อาจารย์
นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
จากนัน้ ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของคณะ ในรอบ เดือน ธันวาคม 2564
ซึ่งมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน

คณะจัดบริการone stop service ให้กบั
รายงานความพึงพอใจรอบ เดือน
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและ
ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผลคะแนน
บุคลากรภายนอก จากนัน้ ให้ผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
คณะ ในรอบ เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งมีผล
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
100
คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆ
เวลาที่กาหนด
ของคณะ เพื่อจะได้ดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการเรื่องต่างๆ

คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียนของ
1.เพจคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะโดยมีช่องทางต่างๆในการร้องเรียน เช่น 2. ไลน์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เพจคณะ ไลน์ของคณะ เป็นต้น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน มกราคม 2565
ตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมาย
อธิบายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
80
คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับนักศึกษา โดย โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มี โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้าน
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นาโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ การทุจริต"
สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ. จิตราวดี รุง่ อินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์
จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้า
สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและ
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทาโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้าน ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกรุงเทพมหานคร
โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

≥60

คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับนักศึกษา โดย
ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นาโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย
สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ. จิตราวดี รุง่ อินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทาโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้าน
การทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกรุงเทพมหานคร
โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80

โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มี โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้าน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ การทุจริต"
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากร ที่มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

≥80

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
100
ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่กาหนด

ร้อยละของงานที่มีการ
ดาเนินงานตามจุดควบคุมที่
กาหนด

100

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
2564 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความ
สะอาดบริเวณรอบอาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนากาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา
รถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2564 จานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.32

จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100

คณะนากิจกรรมต่างๆที่จัดขึน้ เผยแพร่ข้อมูล www.fit.ssru.ac.th
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ เช่นการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษา เป็นต้น

คณะมีการการดาเนินงานการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะมีการดาเนินงานตามแผนบริหารความ แผนบริหารความเสี่ยงและ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของงาน
ควบคุมภายใน ประจาปี
ด้านต่างๆของคณะ ร้อยละ 100
งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
100
อยูร่ ะหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่เข้าอบรมเกีย่ วกับระบบการ
ให้กบั บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัด
จ้างที่นาเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

100

ภาพกิจกรรมทาความสะอาด

อยูร่ ะหว่างการจัดจัดอบรมเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้กับบุคลากรที่เกีย่ วข้อง

คณะดาเนินงานนาข้อมูลการจัดซิอ้จัดจ้างที่คณะดาเนินงานไปเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด คณะดาเนินงานนาข้อมูลผู้ซื้อไปเผยแพร่
จ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

-

www.fit.ssru.ac.th

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ
4.5

คณะจัดบริการone stop service ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ
ในรอบ เดือน มกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
100
คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรือ่ งต่างๆของคณะ เพื่อจะได้ดาเนินงานปรับปรุง
การแก้ไขในเวลาที่กาหนด
แก้ไขการให้บริการเรือ่ งต่างๆ

คณะจัดบริการone stop service ให้กับ รายงานความพึงพอใจรอบ เดือน
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและ
มกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนน
บุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
คณะ ในรอบ เดือนมกราคม 2565ซึ่งมีผล
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน

คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียนของ
1.เพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะโดยมีช่องทางต่างๆในการร้องเรียน เช่น 2. ไลน์คณะเทคโนโลยี
เพจคณะ ไลน์ของคณะ เป็นต้น
อุตสาหกรรม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตัวชีว้ ดั
ค่าเป้าหมาย
อธิบายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
80
คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั
โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการ โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้าน
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
นักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นา ทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การทุจริต"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้
คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.
เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้าง
จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
ทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
และสร้างเครือข่ายป้องกันและ
หุน่ ยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทาโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการ
ปราบปรามการทุจริต
ทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ
กรุงเทพมหานคร โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

≥60

คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กบั
นักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.
จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
หุน่ ยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทาโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการ
ทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ
กรุงเทพมหานคร โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80

โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการ โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้าน
ทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การทุจริต"
สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้
เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
และสร้างเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร
ที่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

≥80

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จ
พระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทา
ความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เนือ่ งในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระบามสม
เด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2564 จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.32

จัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ
100

คณะนากิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้น
www.fit.ssru.ac.th
เผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ เช่นการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การจัดกิจกรรมให้กบั นักศึกษา เป็น
ต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
100
ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด

ภาพกิจกรรมทาความสะอาด

ร้อยละของงานที่มีการดาเนินงาน
ตามจุดควบคุมที่กาหนด

100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
100
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่
นาเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

100

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ
4.5

คณะมีการการดาเนินงานการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

คณะมีการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายในของงานด้านต่างๆ
ของคณะ ร้อยละ 100

แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความ คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย
ดาเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม

คณะดาเนินงานนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะดาเนินงานไปเผยแพร่ขอ้ มูล คณะดาเนินงานนาข้อมูลผู้ซื้อไป
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

www.fit.ssru.ac.th

คณะจัดบริการone stop service ให้กบั อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน
และบุคลากรภายนอก จากนัน้ ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของคณะ ในรอบ เดือน มกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย 4.58
คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการ
100
คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆของคณะ เพื่อจะได้
แก้ไขในเวลาที่กาหนด
ดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเรื่องต่างๆ

คณะจัดบริการone stop service รายงานความพึงพอใจรอบ เดือน
ให้กบั อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนน
ภายในและบุคลากรภายนอก
ค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน
จากนัน้ ให้ผู้รับบริการประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการของคณะ
ในรอบ เดือนมกราคม 2565ซึ่งมีผล
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน
คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน 1.เพจคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ของคณะโดยมีช่องทางต่างๆในการ 2. ไลน์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ร้องเรียน เช่น เพจคณะ ไลน์ของ
คณะ เป็นต้น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เดือน มีนาคม 2565
ตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมาย
อธิบายการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
80
คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับ โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการ
โครงการ "แต้มสีเติมฝัน
ต่อต้านการทุจริต
นักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นา ทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ต่อต้านการทุจริต"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.
ความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ
จิตราวดี รุง่ อินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
ทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
หุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทาโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการ
ทุจริต
ทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ
กรุงเทพมหานคร โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

≥60

คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับ
นักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.
จิตราวดี รุง่ อินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทาโครงการ "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการ
ทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ
กรุงเทพมหานคร โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 80

โครงการ "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการ
โครงการ "แต้มสีเติมฝัน
ทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ต่อต้านการทุจริต"
สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิด
ความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม

≥80

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จ
พระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทาความ ภาพกิจกรรมทาความสะอาด
สะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จ
พระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32

100

จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ คณะนากิจกรรมต่างๆที่จัดขึน้ เผยแพร่ www.fit.ssru.ac.th
100
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ
เช่นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา
เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด

ร้อยละของงานที่มีการดาเนินงานตาม
จุดควบคุมที่กาหนด

100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่ วข้องที่เข้า
100
อบรมเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่นา
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด

100

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ 4.5

คณะมีการการดาเนินงานการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ คณะมีการดาเนินงานตามแผนบริหาร แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความเสีย่ งและแผนการควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ประจาปี
ของงานด้านต่างๆของคณะ ร้อยละ 100 งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะส่งบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรูค้ วาม คณะส่งบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการ
เข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย
ดาเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย
คณะดาเนินงานนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะดาเนินงานไปเผยแพร่ข้อมูล คณะดาเนินงานนาข้อมูลผู้ซื้อไป
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
คณะจัดบริการone stop service ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน
และบุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของคณะ ในรอบ เดือน มกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย
4.58 คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
100
คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรือ่ งต่างๆของคณะ เพื่อจะได้
ในเวลาที่กาหนด
ดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเรือ่ งต่างๆ

รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม

www.fit.ssru.ac.th

คณะจัดบริการone stop service
รายงานความพึงพอใจรอบ
ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
เดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีผล
ภายในและบุคลากรภายนอก จากนั้น คะแนนค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน
ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการของคณะ ในรอบ เดือน
มกราคม 2565ซึ่งมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย
4.58 คะแนน
คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน
ของคณะโดยมีช่องทางต่างๆในการ
ร้องเรียน เช่น เพจคณะ ไลน์ของคณะ
เป็นต้น

1.เพจคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. ไลน์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

