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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา และยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดสรรทรัพยากร 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 - 2560 และเพื่อให้การ

ดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.

2560-2564) ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื ่อการ

ประสานงานและติดตาม และสนับสนุนการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประกันคุณภาพ สาระสำคัญของแผนปฏบิัตกิารด้านการปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สรุป

ดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมปิัญญา ทอ้งถิ่นอย่างยั่งยนื  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

          1. รอ้ยละของบุคลากรและนักศกึษาที่มทีัศนคติ ค่านยิมในการต่อต้านการทุจรติ 

2. คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่

ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที ่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที ่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารใหส้อดรับกับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ จัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ตดิตามและประเมนิผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า

ดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัตหินา้ที่อื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

จัดทำแผนปฏบิัตกิารของหน่วยงานที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรบัชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

จงึเห็นสมควรใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ

ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์

สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้

เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏบิัตริาชการ 4 ป ีของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ีของประเทศไทย จงึไดม้กีารจัดทำยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏบิัต ิโดยกำหนดไวใ้นแผนปฏบิัตริาชการ 5 ป ีและแผนปฏบิัตริาชการประจำป ีรวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนนิการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนการปฏรูิปประเทศดา้นต่าง ๆ ดว้ย 
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1.2 โครงสร้างมหาวทิยาลัย 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางของหนวยงาน 

 

 



 

3 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

ภาพท่ี 2  โครงสรางการบริหารจัดการ
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1.4 ผลการดำเนินงานด้าน 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตก้รอบการประเมนิ 10 ตัวช้ีวัด คอื  

1. การปฏบิัตหินา้ที่  

2. การใช้งบประมาณ  

3. การใช้อำนาจ  

4. การใช้ทรัพย์สนิของราชการ  

5. การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ  

6. คุณภาพการดำเนนิงาน  

7. ประสทิธภิาพการสื่อสาร  

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  

9. การเปดิเผยขอ้มูล และ  

10.การปอ้งกันการทุจรติ  

โดยมเีครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิ 3 เครื่องมอื ไดแ้ก่  

1.แบบวัดการรับรู้ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) 2.แบบวัดการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) และ 3.แบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

บัดนี้ สำนักคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ไดป้ระกาศผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรยีบรอ้ยแลว้ พบว่า มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผลการประเมนิในภาพรวมดว้ยคะแนน รอ้ยละ 91.46  

(ระดับ A) 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมอีัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโนม้เป็นนานาชาติ 

มจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  

ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที ่ยกย่องและชื ่นชม 

ของมนุษยชาต ิ

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the 

Thainess) 

4) วิจ ัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความร ู ้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มีความสามารถดา้นวชิาการหรอืวิชาชีพ มทีักษะและมคีวามมุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เนน้ความเป็นวัง หมายถงึ เป็นมหาวทิยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ที่สะทอ้นความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันไดใ้นระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้รับบรกิารได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสทิธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้ง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ 3  
 

 
ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลัยไดก้ำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เปา้หมายที่กำหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยนืที่พรอ้มจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
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 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ปอ้งกันและต่อต้านการทุจรติ การใหห้รอืรับสินบน และการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ 

ดังนี้ 

 1. บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และ

เป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 

และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อใหเ้กดิการทุจรติ การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปช่ัน 

 2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมอีำนาจหนา้ที่ในการนั้นหรอืไม่ก็ตาม ตอ้งปฏบิัตติามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ 

ดังนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 

ระเบยีบ และขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยตอ้งไม่เข้าไปเกี่ยวขอ้งกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุก

รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับ

การตรวจสอบการปฏบิัตหินา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตลอดเวลา 

  (3) ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รัปช่ัน การใหห้รอืรับสินบน

แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

  (4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที ่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ

ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ  

  (5) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่

เจา้หนา้ที่ของรัฐ เจา้หนา้ที่ของรัฐต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่

สมควรปฏิบัตอิย่างยิ่ง ทัง้นี้รวมถงึตอ้งไม่ส่งเสรมิ หรอืมสี่วนร่วมใหบุ้คคลอื่นมกีารกระทำดังกล่าวดว้ย 

 3. ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด

ผลกระทบและความเสยีหายต่อมหาวทิยาลัย 

 4. ไม่นำข้อมูลของมหาวทิยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรยีบ

เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวทิยาลัย 

 5. ไม่รับทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรอืยนิยอมหรอืรูเ้ห็นเป็นใจใหบุ้คคลในครอบครัว

ของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม



 

10 

 

การทุจรติแห่งชาติ จากลูกคา้หรือผู้ที่มสีัญญาผูกพันกับมหาวทิยาลัย หรอืจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัตหินา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้ให ้

 6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติแห่งชาต ิแก่ผู้บังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตน 

 7. ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาต ิ

 8. ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

นอ้ยปลีะ 2 ครัง้ 

 9. ใหก้องบรหิารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รอืรับสนิบนและ   การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยเสนอต่ออธกิารบด ี

 10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ

นโยบายการปอ้งกันและต่อตา้นการทุจริต การให ้หรอืรับสนิบน และการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น ถอืเป็นการ

กระทำความผิดวิน ัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเร ือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2558 หรอืระเบยีบเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวทิยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  1) เพื่อให้บุคลากรและนักศกึษามทีัศนคต ิค่านยิมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 2) เพื ่อให้บ ุคลากรมีความเชื ่อมั ่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวทิยาลัย 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิปัญญา ทอ้งถ่ินอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสมัพนัธ ์กบัเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เปา้หมายที ่2 : สรา้งผลงานวิชาการ วจัิย เพื่อการบรกิารวิชาการ : มหาวทิยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง 

วชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลติงานวจัิยที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน เผยแพร่

ทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบรกิารวิชาการ

แก่สังคม  

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ 

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวทิยาลัย  

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  รอ้ยละของบุคลากรและนักศกึษาที่มทีัศนคต ิค่านยิม

ในการต่อต้านการทุจรติ 

75 

2.  ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

≥85 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

 

  

กจิกรรม ระยะเวลา 

1. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจรติ ประจำปงีบประมาณ 2565  

ก.ย. 2564 

2. จัดทำแผนปฏบิัตกิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน พรอ้มเสนอให้ผู้บรหิาร

พจิารณาอนุมัต ิและจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทัง้หมดให้สำนักงาน

อธกิารบด ี

ก.ย. 2564 

3. ดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ต.ค. 2564 ถงึ ก.ย. 2565 

4. ตดิตามผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ทุกไตรมาส 

ต.ค. 2564 ถงึ ก.ย. 2565 

5. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจรติต่อผู้บรหิารหน่วยงาน และจัดส่งใหส้ำนักงาน

อธกิารบด ีทุกเดอืน 

ต.ค. 2564 ถงึ ก.ย. 2565 

6. ประเมนิความสำเร็จของการดำเนนิงานตามแผนการดำเนนิงานฯ 

และรายงานใหผู้้บริหาร และมหาวทิยาลัยทราบ 

ก.ย. 2565 
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2.5.1 แผนปฏบัิติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามทีัศนคต ิค่านยิมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริม

การสร้าง

จติสำนกึดา้น

การต่อตา้นการ

ทุจริตสำหรับ

นักศกึษา 

1) เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจติสำนกึใหกั้บ

นักศกึษาดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริต 

1.1.1) ร้อยละของ

นักศกึษาที่เขา้ร่วม

กิจกรรมการ

ต่อตา้นการทุจริต 

80 80 80 80 80 นักศกึษา

ทัง้หมด

ของคณะ/

วทิยาลยั 

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

1.2 กิจกรรมส่งเสริม

การสร้าง

จติสำนกึดา้น

คุณธรรม

จริยธรรม 

ค่านยิม 

1) เพื่อใหน้ักศกึษามี

ความรู้ความเขา้ใจ

และปลูกฝังจติสำนกึ

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศกึษาที่ไดรั้บ

การส่งเสริมดา้น

คุณธรรม

จริยธรรม 

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 นักศกึษา

ทัง้หมด

ของคณะ/

วทิยาลยั 

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจติ

สาธารณะ  

1) เพื่อส่งเสริมให้

นักศกึษามสี่วนร่วม

ในการทำประโยชน์

เพื่อสังคมและจติ

สาธารณะ 

1.3.1) ร้อยละของ

นักศกึษาที่มสี่วน

ร่วมในการทำ

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 นักศกึษาที่

เขา้ร่วม

โครงการ 

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

  

2) เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรมจีติ

สาธารณะ  

 

 

1.3.2) ร้อยละของ

บุคลากรที่ทำ

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที ่2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวทิยาลยั 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ขอ้มูลต่อ

สาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การดำเนนิงานของ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทาในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานไดใ้ช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์

ใหกั้บมหาวทิยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อตา้นการ

ทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ

ขอ้มูลทีม่กีาร

เผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

 2.2 การควบคุม

ภายใน 

1) เพื่อใหเ้กิดความ

มั่นใจว่าการดำเนนิ 

งานจะบรรลผุล

สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของ

งานที่มกีาร

ดำเนนิการตามจดุ

ควบคุมที่กำหนด 

100 100 100 100 100 งานที่มกีาร

ดำเนนิการ

ตามจดุ

ควบคุมที่

กำหนด 

- - - - - ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค์ : บุคลากรมคีวามซื่อสัตย์สุจริต ปฏบิตัหินา้ทีถู่กตอ้งตามระเบยีบและไม่มกีารทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมี

ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับ

ระบบการจัดซื้อ

จัดจา้งภาครัฐ 

1) เพื่อใหบุ้คลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

และสามารถนำไป

ปฏบิัตไิดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่

เก่ียวขอ้งที่เขา้

อบรมเก่ียวกับ

ระบบการจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่

เก่ียวขอ้ง 

- - - - - ฝ่ายพัสด ุ

3.2 โครงการ

ปรับปรุงรูปแบบ

การเผยแพร่

ขอ้มูลการจดัซื้อ

จัดจา้งผา่น

เว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลยั 

1) เพื่อใหผู้ใ้ช้เขา้ถึง

ขอ้มูลการจดัซื้อจัด

จา้งของมหาวทิยาลัย

อย่างทั่วถึง 

3.2.1) ร้อยละของ

รายการจัดซื้อ-จัด

จา้งที่นำเผยแพร่

ขอ้มูลการจดัซื้อ

จัดจา้งผา่นเว็บไซต์

ของมหาวทิยาลยั

ต่อรายการจดัซื้อ-

จัดจา้งทัง้หมด 

100 100 100 100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายพัสด ุ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมี

ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับ

การต่อตา้นการ

ทุจริต 

1) เพื่อใหบุ้คลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการต่อตา้น

การทุจริต 

3.3.1) ระดับความ

พงึพอใจในการ

ใหบ้ริการของ

มหาวทิยาลยั 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการขอ้ร้องเรียนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการ

ขอ้ร้องเรียน 

4.1) เพื่อใหข้อ้

ร้องเรียนไดรั้บการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

กำหนด 

4.1.1) ร้อยละของ

ขอ้ร้องเรียนทีไ่ดรั้บ

การแก้ไขในเวลาที่

กำหนด 

100 100 100 100 100 ขอ้

รอ้งเรยีนที่

ไดรั้บการ

แก้ไขใน

ระยะเวลา

ที่กำหนด 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 
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2.5.2 แผนปฏบัิตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปงีบประมาณ 2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทจุริต 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามทีัศนคต ิค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจติสำนกึดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริต 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง

จติสำนกึใหกั้บนักศกึษา

ดา้นการตอ่ตา้นการทุจริต 

1.1.1) ร้อยละของ

นักศกึษาที่เขา้ร่วม

กิจกรรมการต่อตา้น

การทุจริต 

80 นักศกึษาทัง้หมด

ของคณะ/วทิยาลยั 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจติสำนกึดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านยิม 

1) เพื่อใหน้ักศกึษามี

ความรู้ความเขา้ใจและ

ปลูกฝังจติสำนกึดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศกึษาที่ไดรั้บการ

ส่งเสริมดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

≥60 นักศกึษาทัง้หมด

ของคณะ/วทิยาลยั 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคมและ

จติสาธารณะ  

1) เพื่อส่งเสริมใหน้ักศกึษา

มสี่วนร่วมในการทำ

ประโยชน์เพื่อสังคมและ

จติสาธารณะ 

1.3.1) ร้อยละของ

นักศกึษาที่มสี่วนร่วมใน

การทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 นักศกึษาที่เขา้ร่วม

โครงการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

    

2) เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร

มจีติสาธารณะ  

1.3.2) ร้อยละของ

บุคลากรที่ทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวทิยาลยั 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูล

ต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลยั 

1)เพื่อประชาสมัพันธ์การ

ดำเนนิงานของมหาวทิา

ลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

การสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานไดใ้ช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ใหกั้บ

มหาวทิยาลยั 

3) เพื่อประกาศเจตจำนง

ต่อตา้นการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของขอ้มลู

ที่มกีารเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางที่

กำหนด 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ

ว่าการดำเนนิ งานจะ

บรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ 

2.2.1) ร้อยละของงานที่

มกีารดำเนนิการตาม

จุดควบคุมที่กำหนด 

100 งานที่มกีาร

ดำเนนิการตามจดุ

ควบคุมที่กำหนด 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค์ : บุคลากรมคีวามซื่อสัตย์สุจริต ปฏบิตัหินา้ทีถู่กตอ้งตามระเบยีบและไม่มกีารทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ใหบุ้คลากรมคีวามรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกับ

การต่อตา้นการทุจริต 

1) เพื่อใหบุ้คลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการต่อตา้นการ

ทุจริต 

3.1.1) ระดับความพงึ

พอใจในการใหบ้ริการ

ของหน่วยงาน 

4.50 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการขอ้ร้องเรียนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

1) เพื่อใหข้อ้ร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1) จำนวนขอ้ร้องเรียน

ที่ไดรั้บการแก้ไขในเวลาที่

กำหนด 

≤5 ขอ้ร้องเรียนทีไ่ดรั้บ

การแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

กำหนด 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบรหิาร 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
การนำแผนปฏบิัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏบิัตเิป็นตอ้งให้ความสำคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การนำแผนปฏบิัตกิารดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็น

ระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏบัิติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติไปสู่การปฏบิัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

การดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานที่สอดคลอ้งกับแผนที่กำหนดไว ้และนำไปสู่การพจิารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดทำฐานขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

5. ตดิตาม ตรวจสอบผลที่ไดรั้บจากการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปงีบประมาณ 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื ่องมือสำคัญที ่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย 

บรรลุเปา้ประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏบิัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเปน็

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การ

ตัดสนิใจของผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิตกิารด้านการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ 

แผนปฏบัิตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ 

แผนปฏบัิตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
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