
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

 (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564)          ก 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

(ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั วาระเวยีน คร้ังที่  4/2564  เม่ือวนั 5 เมษายน 2563) 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

 (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564)          ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

สร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  ซ่ึงประกอบดว้ย 4  ยุทธศาสตร์ 

จ  านวน 19 ตวัช้ีวดัและมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) ดงัน้ี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 8 ตวัช้ีวดั  บรรลุผล จ านวน 7 ตวัช้ีวดั  ไม่

บรรลุผลจ านวน 1 ตวัช้ีวดั ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย 3 ตวัช้ีวดั บรรลุผล

จ านวน 3 ตวัช้ีวดั  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก  ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั บรรลุผลจ านวน 

7 ตวัช้ีวดั และยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั 

บรรลุผลจ านวน 1 ตวัช้ีวดั  การบรรลุผลในภาพรวมจ านวนทั้งส้ิน 18 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 87.5 

การด าเนินงานตามตวัช้ีวดัส่วนใหญ่บรรลุผล แต่มีตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุผลจ านวน 1 ตวัช้ีวดั คือยทุธศาสตร์

ท่ี 1 ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหา/กิจกรรมของหลกัสูตรรายวชิาท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ทั้งน้ีในปีงบประมาณถดัไปจึงมีการปรับวธีิการในด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที ่1  บทน ำ 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีท่ีดูแลนโยบายการ

บริหารจดัการท่ีดี  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบั ดูแลใหอ้งคก์รในภาครัฐจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ

ให้สอดรับกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต จดัสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการ

โครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตาม

และประเมินผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดงักล่าวเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ จึงไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2552-2555 ซ่ึงสอดรับกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกบั

ภาคีทุกภาคส่วนไดจ้ดัท าข้ึน เพ่ือใหห้น่วยงานภาครัฐใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการของหน่วยงานท่ี

จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติัราชการและบูรณาการในดา้นการป้องกนัปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการทุจริต

คอร์รับชนัร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น คณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานร่วมจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เน่ืองจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไดมี้แนวโนม้ท่ีลดนอ้ยถอยลง และยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ

สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงตอ้งใหค้วามตระหนกัต่อปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติรวมถึงตอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขบัเคล่ือนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจดัท ายุทธศาสตร์ชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพ่ือใหมี้แนวทางในการ

ขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดเ้ห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกบัน ายุทธศาสตร์

ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไวเ้ป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของ

หน่วยงานต่อไป 
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ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารด าเนินการไดส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 และยทุธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงไดมี้การจดัท ายทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบติั โดย

ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ 5 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี รวมทั้งสนบัสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณา

การการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นตน้ไป โดยใหห้น่วยงาน

ภาครัฐด าเนินการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ ดว้ย 
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1.2 โครงสร้ำงมหำวิทยำลยั 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและพฒันา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

อธิการบดี 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  

   ตามแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  ส านักงานอธิการบดี ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน ซ่ึงสรุปได้

ดงัน้ี 

ยุทธศำสตร์ 
ตวัช้ีวดั

ทั้งหมด 

ปีงบประมำณ  

2561  
กำรบรรลุผล 

งบประมำณที่
ใช้ด ำเนินกำร 

2562 
กำรบรรลุผล 

งบประมำณที่
ใช้ด ำเนินกำร 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสงัคม

ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

8 8 - 5 60,000 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สกดักั้นการ

ทุจริตเชิงนโยบาย 

3 3 - 3 - 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันา

ระบบป้องกนัการทุจริตเชิง

รุก 

7 7 - 5 103,940 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูป

กลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต 

1 1 - 1 - 

 19 19 - 14 163,940 
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1.5 ข้อมูลพืน้ฐำนมหำวทิยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วสัิยทัศน์ (Vision) 

มหำวทิยำลยัแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พนัธกจิ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนใหส้ามารถเรียนรู้ในระดบัสูง มีความเป็นมนุษยท่ี์รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมีแนวโนม้เป็นนานาชาติ มี
จิตวิญญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลวัลม้เหลว 

2) วิจยั (To Conduct Research) มุ่งมัน่ในการลงทุนทางการศึกษาวิจยัในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทคัคะท่ีสามารถ
น าไปใชใ้ห้เกิดผลประโยชน์ไดเ้พ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาดว้ยการวิจยัทางวิชาการท่ี
อุดมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดบัเอตทคัคะท่ีตอบ
และแกปั้ญหาของสงัคม โดยการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน และสงัคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปะ และ
วฒันธรรมไทย โดยการพฒันาและสร้างแม่แบบวฒันธรรมวงัสวนสุนนัทาใหเ้ป็นท่ียกยอ่งและช่ืนชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภำรกจิหลกั (Key result area) 

    1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพระดบัแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 
    2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 
    3) อนุรักษ ์พฒันาใหบ้ริการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นศิลปวฒันธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess) 
    4) วิจยั สร้างนวตักรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge 

for Society) 
    5)  เ ป็นมหาวิทยาลัย ท่ี มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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5) วฒันธรรม (Culture) ท่ีวา่ “ความเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
1.5.5 วฒันธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบติัตนในจริยวตัรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวโุส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อตัลกัษณ์ (Identity) 

เป็นนกัปฏิบติั ถนดัวิชาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอตัลกัษณ์ 

เป็นนกัปฏิบติั หมายถึง บณัฑิตท่ีมีความสามารถดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ มีทกัษะและมีความมุ่งมัน่ใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

เช่ียวชาญการส่ือสาร หมายถึง บณัฑิตท่ีมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สามารถส่ือสารและถ่ายทอด

ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชร้ะบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัสู่ชุมชนและสงัคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ่ื้น มุ่งท าความดีท่ีเป็น

ประโยชนต่์อชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยึดมัน่คุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลกัษณ์ 

เนน้ความเป็นวงั หมายถึง เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเนน้ภาพลกัษณ์ ทกัษะ และบุคลิกภาพท่ีสะทอ้นความเป็นวงั

สวนสุนนัทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศิลปวฒันธรรมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทันสมยั

สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่ำนิยมหลกั (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภกัดีในองคก์ร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้ำหมำยกำรพฒันำมหำวทิยำลยั (University Development Goals) 

เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ  : มหาวิทยาลยัมุ่งท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ณัฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทคัคะท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ

และนานาชาติ 

เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพ่ือกำรบริกำรวิชำกำร  : มหาวิทยาลยัมุ่งท่ีจะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ผลิตงานวิจยัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใชป้ระโยชนเ์ป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม 

เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยมส่ีวนร่วมเพ่ือกำรพัฒนำ : มหาวิทยาลยัมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ท่ีหลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัมหาวิทยาลยั 

เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงภำพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลยัมุ่งท่ีจะพฒันาระบบบริหาร

จดัการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที ่2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรป้องกนั 

และปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

2.1   นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาจดัท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา เร่ือง นโยบายการป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจริต การใหห้รือรับสินบน และการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น ซ่ึงไดก้ าหนดนโยบายไว ้ดงัน้ี 

 1.  บุคคลตอ้งไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะท่ีไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวั แต่ผลประโยชน์ดงักล่าวนั้น ไดมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งหนา้ท่ีบุคลากรผูน้ั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผล
ท าใหบุ้คลากรนั้นจากการตดัสินใจบนพ้ืนฐานท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกั และส่งผล
กระทบต่อประโยชนข์องส่วนรวมท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริต การยกัยอกผลประโยชนแ์ละการคอร์รัปชัน่ 

 2.  บุคลากรทุกระดบัไม่ว่าจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้
ดงัน้ี 

  (1)  ปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การใหห้รือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

  (2) ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความโปร่งใส อนัหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีจากมหาวิทยาลยั หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบนแก่
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ทั้ งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ผลประโยชนแ์ก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกบั
มหาวิทยาลยั โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้ส่ิงของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวญั ความบนัเทิง การท่องเท่ียว ให้แก่
เจา้หน้าท่ีของรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลนั้นกระท าการ หรือละเวน้กระท าการใดๆ อนัเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าท่ีไม่สมควร
ปฏิบติัอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีรวมถึงตอ้งไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมใหบุ้คคลอ่ืนมีการกระท าดงักล่าวดว้ย 

3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ี ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพอ้งให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 
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 4.  ไม่น าขอ้มูลของมหาวิทยาลยั ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขนั ต่อการด าเนินงานทางดา้นการจ าหน่ายสินคา้ การจดัซ้ือจดัจา้งและส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั
มหาวิทยาลยั 

 5.  ไม่รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวญัท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จากลูกคา้หรือผูท่ี้มีสัญญาผูกพนักบัมหาวิทยาลยั หรือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของตน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูใ้ห ้

 6.  ไม่ใหข้องขวญัท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส่์วนตน 

 7.  ไม่ใชท้รัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั เพ่ือประโยชนส่์วนตนและญาติ 
 8.  ใหห้น่วยงานรายงานการใหห้รือรับสินบน และการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นต่อมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย

ปีละ 2 คร้ัง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเก่ียวกบัการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน

ผลประโยชนท์บัซอ้นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือมีการกระท าลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดอนัเป็นการขดัต่อนโยบาย

การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน ถือเป็นการกระท า
ความผิดวินยัและจะถูกด าเนินการทางวินยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ว่าดว้ยพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2558 หรือระเบียบเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั และหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.2 วตัถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  1)  บุคลากรและนกัศึกษามีทศันคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจในการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

 3)  บุคลากรมีความซ่ือสตัย ์สุจริต ปฏิบติัหนา้ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

 4)  มหาวิทยาลยัมีระบบการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 
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2.3  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2564 รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 – กนัยำยน 2564) 

    1. จ านวนตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระดับมหำวทิยำลัย 

      (รอบ 12 เดือน : ตุลำคม 2563 – กนัยำยน 2564) 

 
 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรท์ี่ 4

จ านวนตวัชีว้ดั 8 3 7 1

ผลด าเนินงาน รอบ 12 เดือน บรรลุ 7 3 7 1

คิดเป็นรอ้ยละ 87.5 100 100 100
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สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 
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โดยแยกเป็นรายละเอียดดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

เทยีบกบั
เป้ำหมำยคดิ
เป็นร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที ่1  สร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจริต       
ตวัช้ีวดัท่ี 1.1.1 จ านวนรายวชิาท่ีมีเน้ือหา/กิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต ≥15   10 66.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.2.1 ร้อยละของนกัศึกษารับรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริต 80 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.3.1 จ านวนชมรมดา้นการต่อตา้นการทุจริต ≥1 1 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4.1 จ านวนกิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลกัธรรมาภิ
บาล ≥15 21 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.4.2 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลกัธรรมาภิบาล ≥60 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.5.1  จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสงัคมและจิตสาธารณะ ≥15 36 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.5.2  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสงัคม ≥80 89.53 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือสงัคม 75 88.55 100 
ยุทธศำสตร์ที ่2 สกดักั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย      
ตวัช้ีวดัท่ี 2.1.1 ร้อยละของขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่อยา่งครบถว้นตามแนวทางท่ี
ก าหนด 100 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.2.1 ร้อยละของประเดน็ความเส่ียงท่ีไดรั้บการควบคุมและลดระดบั
ความเส่ียงเทียบกบัประเด็นความเส่ียงทั้งหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อปี 100 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 2.2.2  ร้อยละของงานท่ีมีการด าเนินการตามจุดควบคุมท่ีก าหนด 100 100 100 
ยุทธศำสตร์ที ่3  พฒันำระบบป้องกนักำรทุจริตเชิงรุก      
ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเขา้อบรมเก่ียวกบัระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 100 0 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.2.1 ร้อยละบุคลากรท่ีปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 100 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.3.1  ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ ≥80 82.92 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.4.1 ร้อยละของรายการจดัซ้ือ-จดัจา้งท่ีน าเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดั
จา้งผา่นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัต่อรายการจดัซ้ือ-จดัจา้งทั้งหมด 100 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.5.1 ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัเกณฑก์าร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ≥80 100 100 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 
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ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

เทยีบกบั
เป้ำหมำยคดิ
เป็นร้อยละ 

ตวัช้ีวดัท่ี 3.6.1 ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริต ≥80 100 100 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.6.2 จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมการอบรม 100 100 100 
ยุทธศำสตร์ที ่4 ปฏรูิปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต     
ตวัช้ีวดัท่ี 4.1.1  ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ขในเวลาท่ีก าหนด 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 
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2.5  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี        

       (รอบ 12 เดือน : ตุลำคม 2563 – กนัยำยน 2564) 

ตวัช้ีวดั ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  ร้อยละของบุคลากรท่ีท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

สงัคม 

75 80 

2.  ร้อยละของขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่อยา่งครบถว้น

ตามแนวทางท่ีก าหนด 

100 100 

3.  ร้อยละบุคลากรท่ีปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 100 

4. ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

≥80 100 

5. ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบั

เกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 100 

6. ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรเก่ียวกบัการ

ต่อตา้นการทุจริต 

≥80 100 

7. จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมการอบรม 100 100 

8. ร้อยละของขอ้ร้องเรียนดา้นการทุจริตท่ีไดรั้บการ

แกไ้ขในระยะเวลาท่ีก าหนด 

100 100 

 

2.6 ปัญหำและอุปสรรค 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลใหบ้างกิจกรรมมีการปรับการด าเนินงาน 

2.7 ข้อเสนอแนะ 

 ควรก าหนดกิจกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 


