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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   ซึ่งประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
 เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนิ นงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั ้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่ งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2556 -
2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป
บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
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ชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
 
 
1.2 โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในการให้บริการ 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจ (Mission) :  บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม   

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
ภา รก ิ จหล ั ก  ( Key result area)  :  ส  าน ั ก ง านอธ ิ ก า รบด ี  เ ป ็ นหน ่ ว ย ง านสน ั บ ส นุ น 

พ ันธก ิ จหล ักของมหาว ิทยาล ัยราช ภ ัฏสวนส ุน ันทา ม ีหน ้ าท ี ่ บร ิหารจ ัดการและร ับผ ิดชอบ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ  ดูแล 
เพ่ือให้บริการและด าเนินงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
และกฎหมาย 

  3. บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมิทัศน์ 
  4. บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย  
  5. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการดา้นหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและ 
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และประมวลผล 
  6. ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 
เสาหลัก (Pillars) : ทุนความรู้ คู่คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

วัฒนธรรม (Culture) : ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
อัตลักษณ์ (Identity) : บริการด้วยใจ (service mind) 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เอกลักษณ ์: บริการเป็นเลิศ 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ค่านิยมหลัก (Core Values) :  
  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 
  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการท างาน 
  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญร่วมกัน 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี (Development Goals) 
 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดเป้ารหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี ที่จะด าเนินการไปสู่

ความส าเร็จ ดังนี้ 

1.  ส านักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

2.  ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

3.  ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย
ไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ 
และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็น
หลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการ
คอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 
ระเบยีบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แกอ่งค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื ่อพบเห็นการกระท าที ่เข้าข่ ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น            
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการ
กระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าว
ด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที ่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที ่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น
การกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts : พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ความมีชื่อเสียงของส านักงานอธิการบดี 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 75 
2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

≥4.80 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564       หน้า 8 

2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุม่เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอ

บ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.5 กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่
สังคมและจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่
ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

-  40 75 75 ทุกหน่วยงาน - - - - - กอง
บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ด2ี) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
ใช ้Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลั3) เพื่อประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริต 
 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 120 ข่าว - - - - - กองกลาง 

 2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหนว่ยงาน
สามารถหาวิธกีารจัดการกับความ
เส่ียงเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง
ให้อยู่ระดับทีย่อมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบ
กับประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อป ี
 

  100 100 100 กองกลาง กองคลัง 
กองบริการการศึกษา 

- - - - - กองกลาง 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนนิ 
งานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินการตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

  95 100 100 ทุกกอง - - - - - กองกลาง 



 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564       หน้า 9 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุม่เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอ

บ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัระบบการจัดซ้ือจัดจา้ง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

  80 100 100 -หัวหน้าส านกังาน 
-หัวหน้างานพัสด ุ
-เจ้าหน้าที่พัสด ุ
-หัวหน้างานการเงิน 
-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

- - - - - กองคลัง 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

 - ระดั
บ≥4 

100 100 บุคลากรทุกกอง - - - - - กอง
บริหารงา
นบุคคล 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกในการปฏบิัติตน
ตามจรรยาบรรณ 
 
 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่
รับรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรทุกกอง - - - - - กอง
บริหารงา
นบุคคล 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 
 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม 

  ≥5 4 4 ตัวแทนของกอง - - - - - กอง
นโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
เวลาที่ก าหนด 

  100 100 100 ทุกกอง - - - - - กองกลาง 



 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.25634       หน้า 10 

2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวชี้วดั 
ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่
สังคมและจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มกีารท า/เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากรทุกกอง ต.ค.62-ก.ย.
63 

-  กอง
บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ด2ี) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลั3) เพื่อประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่
มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซึ ่งประกอบด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 
ข่าว 

100 120 ข่าว ต.ค.62-ก.ย.
63 

-  กองกลาง 

 2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหนว่ยงาน
สามารถหาวิธกีารจัดการกับความ
เส่ียงเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง
ให้อยู่ระดับทีย่อมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเส่ียงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความ
เส่ียงเทียบกับประเด็น
ความเส่ียงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น
ต่อปี 
 

100 กองกลาง กอง
คลัง กองบริการ

การศึกษา 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กองกลาง 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนนิ 
งานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี
การด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการ
ควบคุมภายในตามภาระงานที่ก าหนด 

100 ทุกกอง ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 



 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563        หน้า 11 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวชี้วดั 
ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัระบบการจัดซ้ือจัดจา้ง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า
อบรมเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหนา้
ส านักงาน หวัหนา้งานพัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝา่ย
การเงิน) ที่เข้าอบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้
ส านักงาน 
-หัวหนา้งาน
พัสด ุ
-เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
-หัวหนา้งาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าที่
การเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กองคลัง 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 
 

100 บุคลากรทุกกอง ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กอง
บริหารงาน
บุคคล 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกในการปฏบิัติตน
ตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรทีร่ับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 บุคลากรทุกกอง ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กอง
บริหารงาน
บุคคล 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมการอบรม 
 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรมการต่อต้านการทุจริต 

≥4 ตัวแทนของกอง ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กองนโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต  

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ในเวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน้าที่/การจัดซ้ือ-จัดจ้าง ที่ได้รบั
การแก้ไขในระยะเวลาทีก่ าหนด 

100 ทุกกอง ต.ค.62-ก.ย.
63 

- กองกลาง 

  



 

2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้าน
การทุจริตส าหรับ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  

พิจารณาจากจ านวนนกัศึกษาระดับปริญาตรี/
ปริญญาโท ทกุชั้นปี ที่รับรู้ด้านการต่อตา้นการ
ทุจริต โดยใช้สูตรการค านวณ : 
 
 
 

80 นักศศึกษา ต.ค.63-ก.ย.
64 

-  กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.3  ตั้งชมรมด้านการตอ่ต้าน
การทุจริตของนักศึกษา 

1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้านการต่อต้าน
การทุจริต  

 1.3.1) จ านวนชมรม
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

พิจารณาจากจ านวนชมรมที่มีการด าเนนิงาน/มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 

≥1 นักศึกษา ต.ค.63-ก.ย.
64 

-  กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.4 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิม ตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและปลูกฝังจิตส านกึด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล  

 1.4.1) จ านวนกจิกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามคุีณธรรม 
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรรมาภิบาล 

≥1 นักศึกษา ต.ค.63-ก.ย.
64 

-  กองพัฒนา
นักศึกษา 

 1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

พิจารณาจากจ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการปลกูฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิมตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยใช้สูตรการค านวณ :  
 
 

≥60 นักศึกษา ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 นักศึกษา ต.ค.63-ก.ย.
64 

  กองพัฒนา
นักศึกษา 

  1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนรว่มใน

พิจารณาจากจ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้นกัศึกษามี

≥80 นักศึกษาร ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 

x 
100 

จ านวนนักศึกษาที่รับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต   
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี/โททั้งหมด 

 

X100 

   จ านวนนักศึกษาที่เข้ารวมโครงการ/กิจกรรม  
      จ านวนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 
X100 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2564                                                   หน้า 12        



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

การท ากจิกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

  2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวทิยาลัยที่มี
การท า/เข้ารว่มกิจกรรมเพื่อสังคมและจติ
สาธารณะต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

75 ทุกหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.
64 

-  กอง
บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ด ี
2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ซ่ึงประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ขา่ว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 ข่าว 

100 ทุกหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.
64 

-  กองกลาง 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้หน่วยงานจัดการกับความ
เส่ียง ป้องกันและลดความเส่ียงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเส่ียงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเส่ียง
เทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนด
ขึ้นต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อป ี
 
 
 

100 ทุกหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.
64 

-  กองนโยบาย
และแผน 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่
มีการด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการควบคุม
ภายในตามภาระงานทีก่ าหนด 

100 ทุกหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กองนโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2564                                   หน้า 13       



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบั
การจัดซ้ือจัดจา้ง (หัวหน้าส านกังาน หวัหน้างาน
พัสดุ เจ้าหนา้ที่พัสดุ หวัหนา้งานการเงิน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน) ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ  

100 บุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กองคลัง 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากร
ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพตอ่จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 
 

100 บุคลากรทุก
หน่วยงงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กอง
บริหารงาน
บุคคล 

3.3 การเผยแพร่ให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกในการปฏบิัติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.3.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

≥80 บุคลากรทุก
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กอง
บริหารงาน
บุคคล 

3.4 โครงการปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ขอ้มูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยั 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยอย่าง
ทั่วถึง 

3.4.1)ร้อยละของ
รายการจัดซื้อ-จัดจา้งที่
น าเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยตอ่รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 

พิจารณาจากรายการจัดซื้อ – จัดจ้างทีน่ าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้น
ไปต่อรายการจัดซื้อ-จัดจา้งทั้งหมดที่มีวงเงินตั้งแต่ 
500,000 บาทขึ้นไป 

100 กองคลัง ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กองคลังและ 
ส านักวิทย
บริการฯ 

3.5 
 

โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 

3.5.1) ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้า
อบรมเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าอบรมเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

≥80 ผู้บริหาร ต.ค.63-ก.ย.
64 

20,000 กองกลาง 

3.6 โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.6.1) ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าอบรมการต่อตา้นการทจุริต 

≥80 ตัวแทนของ
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

  

x 
100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของ
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

   3.6.2) จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
การต่อต้านการทุจริต 

100 ต.ค.63-ก.ย.
64 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตใน
หน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ได้รับการแกไ้ขใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

100 ทุกหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.
64 

- กองกลาง 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู ่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื ่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัต ิ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ โครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู ่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564        หน้า 18 

 

 

 

ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานอธิการบดี   
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รายงานการประชมุ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
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บันทึกอนุมัติแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ส านักงานอธิการบดี   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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