
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับส านักงานอธิการบดี  ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
รายงานผล

การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
1. กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริตส าหรับนักศึกษา 

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต 

1.2.1) ร้อยละ
ของนักศึกษา
รับรู้ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

80 N/A 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับนักศึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

2.  ตั้งชมรมด้านการต่อตา้นการ
ทุจริตของนักศึกษา 

1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.3.1) จ านวน
ชมรมด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

≥1 1 

3. กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล
ของนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส านกึ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวน
กิจกรรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

≥1 N/A 

1.4.2) ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

≥60 N/A 

4. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวน
กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ 

≥1 4 

1.5.2) ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมใน

≥80 70.41 



 

 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

รายงานผล
การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

การท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อ
สังคม 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ 

1.5.3) ร้อยละ
ของบุคลากรที่
ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อ
สังคม 

75 22.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานของมหาวทิาลยัราช
ภัฏสวนสนุันทาในการสรา้ง
ภาพลักษณ์ที่ด ี

2.1.1) ร้อยละ
ของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่
อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่
ก าหนด 

100 100 

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

2. โครงการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกนั
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได ้

2.2.1) ร้อยละ
ของประเด็น
ความเสี่ยงที่
ได้รับการ
ควบคุมและลด
ระดับความ
เสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อป ี

100 N/A 

2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลผุลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละ
ของงานที่มีการ
ด าเนินการตาม
จุดควบคุมที่
ก าหนด 

100 N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตหิน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทจุริต 
1.จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ

3.1.1) ร้อยละ
ของบุคลากรที่
เก่ียวข้องที่เข้า

100 N/A 



 

 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

รายงานผล
การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

จัดจ้างภาครัฐ และสามารถ
น าไปปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง 

อบรมเกี่ยวกับ
ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

2. ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรปฏบิัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละ
บุคลากรที่
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

100 100 

3. การเผยแพร่ให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณ 

เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัตติน
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3.3.1) ร้อยละ
ของบุคลากรที่
รับรู้เก่ียวกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

≥80 100 

4. โครงการปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
อย่างทั่วถึง 

3.4.1)ร้อยละ
ของรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่
น าเผยแพร่
ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเวบ็ไซต์
ของ
มหาวิทยาลยั
ต่อรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ทั้งหมด 

100 100 

5. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

3.5.1) ร้อยละ
ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้า
อบรมเกี่ยวกับ
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

≥80 N/A 

6. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

3.6.1) ร้อยละ
ความรู้ความ
เข้าใจของ
บุคลากร
เก่ียวกับการ

≥80 N/A 



 

 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

รายงานผล
การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

ต่อต้านการ
ทุจริต 
3.6.2) จ านวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม 

100 N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจดัการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
1. โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.1.1) ร้อยละ
ของข้อ
ร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข
ในเวลาที่
ก าหนด 

100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


