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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 
 จากสถานการณ์การทุจรติที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ต่อเนื่อง และบทเรยีนที่ได้รบัจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติฉบบัที่ผ่านมาสู่การปฏบิตัิ แผนปฏบิัติ
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จงึมวีตัถุประสงค์ในการจดัท าขึ้น
เพื่อเสรมิสร้างวฒันธรรม ค่านิยมสุจรติ และการต่อต้านการทุจรติในหน่วยงาน ตลอดจนช่วยส่งเสรมิใหม้ี
มาตรการ กลไก หรอืระบบการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจรติในหน่วยงาน ที่เป็นรูปธรรม และชดัเจน 
ผ่านกลไกการจดัทาแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมรีะบบการก ากบัติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง 
เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน มหีน่วยงานรบัผดิชอบ และมกีารประเมนิการตรวจสอบที่เป็นกลาง การจดัท าแผน
ดังกล่าวได้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โดยม ี4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคญั เพื่อให้ เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานความโปร่งใสเทยีบเท่าสากล 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2551 เหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั โดยมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน
รฐัมนตรทีี่ดูแลนโยบายการบริหารจดัการที่ด ี  โดยมอี านาจหน้าที่ในการก ากบั ดูแลให้องค์กรในภาครฐั
จดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัิการใหส้อดรบักบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ จดัสรรทรพัยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร ์อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั ตดิตามและประเมนิผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการ
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัและปฏบิตัิหน้าที่อื่นตามที่
ได้รบัมอบหมายเพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั
ดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขบัเคลื่อนฯ จึงได้จดัท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งสอดรบักบัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกบัภาคทีุกภาคส่วนไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐั
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการในดา้นการป้องกนัปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจรติคอรบัชัน้ร่วมกนัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้ คณะกรรมการขบัเคลื่อนฯ จงึเหน็สมควรใหห้น่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานร่วมจดัท า
แผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากปัญหาการทุจรติใน
ประเทศไทยไม่ได้มแีนวโน้มทีล่ดน้อยถอยลง และยงัคงเป็นปัญหาที่ส าคญัของสงัคมไทย ทุกภาคส่วนจงึ
ตอ้งใหค้วามตระหนักต่อปัญหาการทุจรติทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาตริ่วมถงึตอ้งเขา้มามสี่วนร่วม
เพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ จงึน ามาสู่การจดัท ายุทธศาสตรช์าติว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อให้มี
แนวทางในการขบัเคลื่อนกลไกการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ที่มกีาร บูรณาการความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วน และมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครฐัทุก
หน่วยงานร่วมกนัจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-
2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกบัน ายุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั
ไปบรรจุไวเ้ป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 
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1.2 โครงสร้างวิทยาลยัการจดัการอตุสาหกรรมบริการ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบรกิาร มผีลการด าเนินงานดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีเ่ป็นไปตามเป้าหมาย โดยมกีจิกรรมและโครงการทีส่นับสนุนแผนงาน
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ดงันี้ 

 
 
1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสยัทศัน์ (Vision) 
มหาวิทยาลยัเอตทคัคะท่ีมีอตัลกัษณ์  
(Niche Guru University) 

1.5.2 พนัธกิจ (Mission) 
1) ใหก้ารศกึษา (To Offer Education) ผลติบณัฑติทีเ่น้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทคัคะ ฝึกหดัครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดบัสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รบัผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลวัลม้เหลว 

2) วจิยั (To Conduct Research) มุ่งมัน่ในการลงทุนทางการศกึษาวจิยัในศาสตรท์ีเ่ป็น
เอตทคัคะ ทีส่ามารถน าไปใชใ้หเ้กดิผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสขุ และความเจรญิรุ่งเรอืง ผา่นการ
แสวงหาดว้ยการวจิยัทางวชิาการทีอุ่ดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 

3) บรกิารวชิาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวชิาการในระดบั
เอตทคัคะ ทีต่อบและแกปั้ญหาของสงัคม โดยการมสี่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่ และสงัคม 

4) ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสรมิและ
สนับสนุนศลิปะและวฒันธรรมไทย โดยการพฒันาและสรา้งแม่แบบวฒันธรรมวงัสวนสนุันทาให้เป็นทีย่ก
ย่องและชื่นชมของมนุษยชาต ิ

1.5.3 ภารกิจหลกั (Key result area) 
1) ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพระดบัแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 
3) อนุรกัษ์ พฒันาให้บรกิารเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวฒันธรรม และธ ารงรกัษา สบืสานความ

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

ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
1.  รอ้ยละของบคุลากรและนกัศกึษาทีม่ทีศันคต ิค่านยิมในการ
ต่อตา้นการทุจรติ 

80 

2.  ระดบัความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบรหิารจดัการตาม
หลกัธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยั 

4.90 
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4) วิจ ัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and 
Develop Knowledge for Society) 

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

1.5.4 เสาหลกั (Pillar) 
1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครอืขา่ย (Partnership)  
4) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism)  
5) วฒันธรรม (Culture) ทีว่่า “ความเป็นแบบอย่างทีด่ตีามวถิขีองรตันโกสนิทร”์   

 

1.5.5 วฒันธรรม (Culture) 
ความดงีามและการปฏบิตัตินในจรยิวตัรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อตัลกัษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏบิตั ิถนัดวชิาการ เชีย่วชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มจีติสาธารณะ 
นิยามของค าส าคญัอตัลกัษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทกัษะและมี

ความมุ่งมัน่ 
ในการปฏบิตังิาน สามารถใชห้ลกัวชิาการดว้ยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง
ใหม้คีวามกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บณัฑติที่มทีกัษะการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห ์สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวชิาที่ศกึษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมยัสู่ชุมชนและสงัคม 

มจีติสาธารณะ หมายถึง บณัฑติที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลอืผู้อื่น มุ่งท า
ความดทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู ้ยดึมัน่คุณธรรมใหเ้ชดิชู เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูสู้่สากล 
นิยามของค าส าคญัเอกลกัษณ์ 
เน้นความเป็นวงั หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทกัษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวงัสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศิลปวฒันธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศลิปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวทิยาลยัที่มแีหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย
ทนัสมยัสามารถแข่งขนัได้ในระดบัชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้รบับรกิารได้
อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลกั (Core Values) 
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1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค ์ 
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภกัดใีนองคก์ร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชพี 
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1.5.9 เป้าหมายการพฒันามหาวิทยาลยั (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรบัเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัและทนัต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรบัสิง่ที่ดแีละมคีุณค่า เราต้องธ ารงรกัษา มหาวทิยาลยัจงึได้ก าหนดรูปแบบของการ
บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา คอื SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิง่ทีย่งั
เดนิไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสงัคมทีม่อียู่ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อก ากบัติดตามระบบการท างานเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 
ตามวสิยัทศัน์ 15 ปี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา “มหาวิทยาลยัเอตทคัคะท่ีมีอตัลกัษณ์” เพราะนี่
คอืสิง่ทีท่รงคุณค่าทีจ่ะตอ้งดูแลรกัษาเอาไว ้สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 SSRU “KEEP” Model 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้รายละเอยีดดงันี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวทิยาลยัแห่งความยัง่ยนืทีพ่รอ้มจะเตบิโตกบัสงัคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวทิยาลยัทีย่ดึมัน่ในความซื่อสตัยใ์นเชงิการบรหิารงานและวิชาการ 
 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวทิยาลยัทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
 C : Capacity and Capability. 
การท างานอย่างเตม็ก าลงัและเตม็ความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 
มหาวทิยาลยัแห่งความผาสุกทีล่อ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยั SSRU “SWITCH” ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบติัการด้านป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
2.1 นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาจดัท าประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย
การป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ การใหห้รอืรบัสนิบน และการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ซึง่ไดก้ าหนด
นโยบายไว ้ดงันี้ 

 1.  บุคคลตอ้งไม่กระท าการใดอนัมลีกัษณะทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ส่วนตวั แต่ผลประโยชน์ดงักล่าวน 
ไดม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่งหน้าทีบุ่คลากรผูน้ัน้รบัผดิชอบ
อยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนัน้จาดการตดัสนิใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยดึผลประโยชน์
ส่วนตวัเป็นหลกั และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมทีก่่อใหเ้กดิการทุจรติ การยกัยอกผลประโยชน์
และการคอรร์ปัชัน่ 

 2.  บุคลากรทุกระดบัไม่ว่าจะมอี านาจหน้าที่ในการนัน้หรอืไม่กต็าม ต้องปฏบิตัิตามแนวทางทีไ่ด้
ก าหนดไว ้ดงันี้ 

  (1)  ปฏบิตัิตามนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต การให้หรอืรบัสนิบน รวมทัง้ 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจรติ 
คอรร์ปัชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรยีมความ
พรอ้มรบัการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากมหาวทิยาลยั หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ การใหห้รอื
รบัสนิบนแก่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิัทฯ ในเรื่องที่ตนมหีน้าที่รบัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอืโดยออ้ม 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติและคอรร์ปัชัน่      ที่
เกี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยั โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งใหผู้้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบไดท้ราบ 
และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงนิหรอืใหส้ิง่ของมคีา่ หรอืบรกิาร เช่น ของขวญั ความบนัเทงิ การท่องเทีย่ว 
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าทีข่ององคก์ารระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลนัน้กระท าการ หรอืละเวน้กระท าการใดๆ อนัเป็นการผดิกฎหมาย เป็น
การกระท าที่ไม่สมควรปฏบิตัิอย่างยิง่ ทัง้นี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสรมิ หรอืมสี่วนร่วมให้บุคคลอื่นมกีารกระท า
ดงักล่าวดว้ย 
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 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวกพอ้ง
ใหเ้กดิผลกระทบและความเสยีหายต่อมหาวทิยาลยั 

 4.  ไม่น าขอ้มูลของมหาวทิยาลยั ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอืท าใหเ้กดิประโยชน์ ความ
ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบในการแขง่ขนั ต่อการด าเนินงานทางดา้นการจ าหน่ายสนิคา้ การจดัซื้อจดัจา้งและสว่น
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมหาวทิยาลยั 

 5.  ไม่รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรอืยนิยอมหรอืรู้เหน็เป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครวัของตนรบัของขวญัที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวญัที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ แก่ผู้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลในครอบครวัของผู้บงัคบับญัชา เพื่อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใชท้รพัยส์นิของมหาวทิยาลยั เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรบัสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน       ต่อ

มหาวทิยาลยัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 9.  ใหก้องบรหิารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกีย่วกบัการใหห้รอืรบัสนิบนและ   การ

ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเสนอต่ออธกิารบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏบิตัริามประกาศนี้ หรอืมกีารกระท าลกัษณะหนึ่งลกัษณะใดอนัเป็นการขดั

ต่อนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติ การให้ หรอืรบัสนิบน และการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ถือเป็นการกระท าความผดิวนิัยและจะถูกด าเนินการทางวนิัยตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ.2558 หรอืระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั และ
หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

  1)  บุคลากรและนักศกึษามทีศันคต ิค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 
 2)  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวทิยาลยั 
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2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ตวัช้ีวดัความส าเรจ็และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
2.3.1 ยุทธศาสตร ์(หน่วยงาน) 
2.3.2 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร(์หน่วยงาน)    

ยุทธศาสตร(์หน่วยงาน) เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร(์หน่วยงาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจรติ  

บุคลากรและนักศกึษามทีศันคต ิค่านิยมในการต่อตา้น
การทุจรติ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยั 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติ
เชงิรุก 

บุคลากรมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ปฏบิตัหิน้าทีถู่กตอ้ง 
ตามระเบยีบและไม่มกีารทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏริูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มี
ประสทิธภิาพ 

  

 
2.3.3 ตวัช้ีวดัความส าเรจ็และค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
1.  รอ้ยละของบคุลากรและนกัศกึษาทีม่ทีศันคต ิค่านยิมในการ
ต่อตา้นการทุจรติ 

75 

2.  ระดบัความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบรหิารจดัการตาม
หลกัธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยั 

≥4.80 
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2.4 ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบติัการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
      แนวทางการด าเนนิงานจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระดบัมหาวทิยาลยั 

สงิหาคม 64 ส านักงานอธกิารบด ี

2. จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ ระดบัมหาวทิยาลยั เสนอใหอ้ธกิารบดพีจิารณาอนุมตัิ 

กนัยายน 64 ส านักงานอธกิารบด ี

3. ชีแ้จงแนวทางการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระดบั
หน่วยงาน 

กนัยายน 64 ส านักงานอธกิารบด ี

4. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระดบัหน่วยงาน 

กนัยายน 64 หน่วยงาน 

5. จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อม
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของ
หน่วยงานทัง้หมดใหส้ านักงานอธกิารบด ี

กนัยายน 64 หน่วยงาน 

6. รวบรวมแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กนัยายน 64 ส านักงานอธกิารบด ี

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติต่อผู้บริหารหน่วยงาน และ
จดัส่งใหเ้จา้ภาพ 

ทุกวนัที ่25 หน่วยงาน 

8.  หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ และจดัส่งใหส้ านักงานอธกิารบด ี

ทุกสิน้เดอืน หน่วยงานเจา้ภาพ 

9. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 

ทุกสิน้เดอืน ส านักงานอธกิารบด ี

10.  จัดท า รายงานสรุปผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ
มหาวทิยาลยั 

ตุลาคม 65 ส านักงานอธกิารบด ี
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

กิจกรรม/โครงการ 
วตัถปุระสงค์
โครงการ 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

เป้าหมายของตวัช้ีวดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รบัผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 
เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศกึษามทีศันคต ิค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 
1.1 กจิกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจติส านึกดา้น
การต่อตา้นการ
ทุจรติ  

1) เพื่อส่งเสรมิการ
สรา้งจติส านึกให้กบั
นักศึกษาดา้นการ
ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1 รอ้ยละของ
นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมการต่อตา้น
การทุจรติ   

80 80 80 80 80 คณะ/
วทิยาลยั 

- - - - - ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศกึษาฯ 

1.2  กจิกรรมส่งเสรมิการ
สรา้งจติส านึกดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม 
ค่านิยม  

1) เพื่อใหนั้กศึกษามี
ความรูค้วามเขา้ใจและ
ปลูกฝังจติส านึกดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม  

1.2.1. รอ้ยละของ
นักศึกษาทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 คณะ/
วทิยาลยั 

- - - - - ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศกึษาฯ 

1.3 กจิกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อสงัคม
และจติสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามสี่วนร่วมใน
การท าประโยชน์เพื่อ
สงัคมและจติ
สาธารณะ 

1.3.1. รอ้ยละของ
นักศึกษาทีม่สี่วน
ร่วมในการท า
กจิกรรมสาธารณะ
เพื่อสงัคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะ/
วทิยาลยั 

- - - - - ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศกึษาฯ 

    

2)เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรมจีติ
สาธารณะ  

1.3.2. รอ้ยละของ
บุคลากรทีท่ า
กจิกรรมสาธารณะ
เพื่อสงัคม 

75 75 75 75 75 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - งานบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วตัถปุระสงค์
โครงการ 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

เป้าหมายของตวัช้ีวดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รบัผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค ์:  เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 
2.1 กจิกรรมเผยแพร่

ขอ้มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั 

1) เพื่อประชาสมัพนัธ์
การด าเนินงานของ
มหาวทิาลยัราชภฏั
สวนสุนันทาในการ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานไดใ้ช ้
Social Media ในการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์
ใหก้บัมหาวทิยาลยั 
3) เพื่อประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจรติ  

2.1.1) รอ้ยละของ
ขอ้มูลทีม่กีาร
เผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - -  งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อใหเ้กดิความ
มัน่ใจว่าการเนินงานจะ
บรรลุผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ 

2.2.1) รอ้ยละของ
งานที่มกีาร
ด าเนินงานตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายแผนงาน
แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 
เป้าประสงค ์: บุคลากรมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ปฏบิตัหิน้าทีถู่กตอ้งตามระเบยีบและไม่มกีารทุจรติ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วตัถปุระสงค์
โครงการ 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

เป้าหมายของตวัช้ีวดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รบัผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.1 จดัอบรมเสรมิความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
ระบบการจดัซื้อจดั
จา้งภาครฐั 

1) เพื่อใหบุ้คลากรมี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัระบบการ
จดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 
และสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

3.1.1) รอ้ยละของ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ทีเ่ขา้อบรมเกีย่วกบั
ระบบการจดัซื้อจดั
จา้งภาครฐั 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่
เกีย่วขอ้ง 

- - - - - ฝ่ ายการ เ งิน
และพสัดุ 

3.2 โครงการปรบัปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ขอ้มูลการจดัซื้อจดั
จา้งผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั 

1) เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึ
ขอ้มูลการจดัซื้อจดั
จา้งของมหาวทิยาลยั
อย่างทัว่ถงึ 

3.2.1) รอ้ยละของ
รายการจดัซื้อ-จดั
จา้งทีน่ าเผยแพร่
ขอ้มูลการจดัซื้อจดั
จา้งผ่านเวบ็ไซต์
ของมหาวทิยาลยั
ต่อรายการจดัซื้อ-
จดัจา้งทัง้หมด  

100 100 100 100 100 กองคลงั - - - - - ฝ่ ายการ เ งิน
และพสัดุ 

3.3 โครงการส่งเสรมิการ
สรา้งจติส านึกในการ
ต่อตา้นการทุจรติ
ใหก้บับุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการ
สรา้งจติส านึกให้กบั
บุคลากรดา้นการ
ต่อตา้นการทุจรติ  

3.3.1 ระดบัความ
พงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารของ
มหาวทิยาลยั   

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร - - - - - หวัหน้า
ส านักงาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค ์:  มหาวทิยาลยัมรีะบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วตัถปุระสงค์
โครงการ 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

เป้าหมายของตวัช้ีวดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รบัผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

4.1 โครงการจดัการขอ้
รอ้งเรยีน 

1) เพื่อใหข้อ้
รอ้งเรยีนไดร้บั
การแกไ้ขใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

2) สรา้งภาพลกัษณ์
ทีด่ใีหก้บั
หน่วยงาน 

4.1.1) รอ้ยละของขอ้
รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการ
แกไ้ขในเวลาที่
ก าหนด 
4.1.2) มชี่องทางใน
การใหบ้รกิารที่
หลากหลาย  

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - งาน
ประชาสมัพนัธ์
/ 
หวัหน้า
ส านักงาน 
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2.5.2 แผนปฏิบติัการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

กิจกรรม/โครงการ วตัถปุระสงคโ์ครงการ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ค าอธิบายตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
เป้าหมาย 
ของตวัช้ีวดั 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประ
มาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศกึษามทีศันคต ิค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

1.1 กจิกรรมส่งเสรมิการ
สรา้งจติส านึกดา้น
การต่อตา้นการ
ทุจรติ  

1) เพื่อส่งเสรมิการสร้าง
จติส านึกใหก้บันักศึกษา
ดา้นการต่อตา้นการทุจรติ  

1.1.1 รอ้ยละของ
นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมการต่อตา้น
การทุจรติ   

พจิารณาจากจ านวนนักศึกษาระดบั
ปรญิาตร ีทุกชัน้ปี ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมการต่อตา้นการทุจรติ โดย
ใชสู้ตรการค านวณ : 
 
 
 

80 คณะ/
วทิยาลยั 

ต.ค.64-ก.ย.65 - รองคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นักศึกษาและ
ศลิปวฒันธรรม 

1.2  กจิกรรมส่งเสรมิ
การสรา้งจติส านึก
ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม ค่านิยม  

1) เพื่อใหนั้กศึกษามี
ความรูค้วามเขา้ใจและ
ปลูกฝังจติส านึกดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม  

1.2.1. รอ้ยละของ
นักศึกษาทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม  
 
  

พจิารณาจากจ านวนนักศึกษาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ/กจิกรรมทีม่กีาร
ปลูกฝัง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้
นักศึกษามคุีณธรรม จรยิธรรม  
โดยใชส้ตูรค านวณ : 
 

≥60 คณะ/
วทิยาลยั 

 
 
 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 - รองคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นักศึกษาและ
ศลิปวฒันธรรม 

จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการต่อต้านการทุจรติ  
         จ านวนนักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด 
 

x 100 
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กิจกรรม/โครงการ วตัถปุระสงคโ์ครงการ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ค าอธิบายตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
เป้าหมาย 
ของตวัช้ีวดั 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประ
มาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 

   

1.3 กจิกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อสงัคม
และจติสาธารณะ  

1) เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามสี่วนร่วมในการ
ท าประโยชน์เพื่อสงัคมและ
จติสาธารณะ 

1.3.1. รอ้ยละของ
นักศึกษาทีม่สี่วน
ร่วมในการท า
กจิกรรมสาธารณะ
เพื่อสงัคม 

พจิารณาจากจ านวนนักศึกษาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ/กจิกรรมทีม่กีาร
ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหนั้กศกึษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อ
สงัคมและจติสาธารณะ โดยใชสู้ตร
การค านวณ : 
 
 

≥80 คณะ/
วทิยาลยั 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

- รองคณบดฝ่ีาย
กจิการนักศกึษา
และ
ศลิปวฒันธรรม 

 

 
  2) เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากร

มจีติสาธารณะ  
1.3.2. รอ้ยละของ
บุคลากรทีท่ า
กจิกรรมสาธารณะ
เพื่อสงัคม 

พจิารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัทีม่กีารท า/เขา้ร่วม
กจิกรรมเพื่อสงัคมและจติสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทัง้หมด 

75 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค ์:  เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 

   จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รวมโครงการ/กจิกรรม  
      จ านวนเป้าหมายของโครงการ/กจิกรรม 

X 100  
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กิจกรรม/โครงการ วตัถปุระสงคโ์ครงการ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ค าอธิบายตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
เป้าหมาย 
ของตวัช้ีวดั 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประ
มาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่
ขอ้มูลต่อสาธารณะ
ผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั 

1) เพื่อประชาสมัพนัธ์การ
ด าเนินงานของมหาวทิาลยั
ราชภฏัสวนสุนันทาในการ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานไดใ้ช ้Social 
Media ในการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ใหก้บั
มหาวทิยาลยั 
3) เพื่อประกาศเจตจ านง
ต่อตา้นการทุจรติ  

2.1.1) รอ้ยละของ
ขอ้มูลทีม่กีาร
เผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

พจิารณาจากจ านวนข่าวที่มกีาร
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ซึ่ง
ประกอบดว้ยภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจดัการศึกษาจ านวน 360 
ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 
240 ข่าว 
หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 144 
ข่าว 

100 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจ
ว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ 

2.2.1) รอ้ยละของ
งานที่มกีาร
ด าเนินงานตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 
 
 

พจิารณาจากงานทีม่กีารด าเนินงาน
ตามจุดควบคุมทีก่ าหนด 
 
 
 

100 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - รองคณบดฝ่ีาย
แผนงานและ
ประกนั
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรกุ 
เป้าประสงค ์: บุคลากรมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ปฏบิตัหิน้าทีถู่กตอ้งตามระเบยีบและไม่มกีารทุจรติ 

ประเดน็งานทีม่กีารด าเนินงานตามจุดควบคุมทีก่ าหนด 
ประเดน็งานทีม่กีารด าเนินงานตามจุดควบคุมทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ปี 

    x 100 
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กิจกรรม/โครงการ วตัถปุระสงคโ์ครงการ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ค าอธิบายตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
เป้าหมาย 
ของตวัช้ีวดั 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประ
มาณ 

ผู้รบัผิดชอบ 

3.1 โครงการส่งเสรมิ
การสรา้งจติส านึกใน
การต่อตา้นการ
ทุจรติใหก้บับุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการสร้าง
จติส านึกใหก้บับุคลากร
ดา้นการต่อตา้นการทุจรติ 

3.1.1 ระดบัความพงึ
พอใจในการ
ใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน  

พจิารณาจากความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร (นักศึกษา) ในการ
ใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

4.50 เจา้หน้าที่
ผูร้บั 
ผดิชอบ 
การให้ 
บรกิาร 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค ์:  มหาวทิยาลยัมรีะบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4
4.1 

โครงการจดัการขอ้
รอ้งเรยีน 

1) เพื่อใหข้อ้รอ้งเรยีน
ไดร้บัการแกไ้ขใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

2) สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
ใหก้บัหน่วยงาน 

4.1.1) จ านวนขอ้
รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการ
แกไ้ขในเวลาที่
ก าหนด 
4.1.2) มชี่องทางใน
การใหบ้รกิารที่
หลากหลาย 
 

พจิารณาจากขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การทุจรติในหน้าที/่การจดัซื้อ-จดั
จา้ง ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขในระยะเวลา
ทีก่ าหนด 
 

≤5 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
 



 

 

21 
 

ส่วนท่ี 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏบิตัิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอืในการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ
ปรบัประบวนการ และกลไกการบรหิารจดัการการน าแผนปฏบิตัิการด้านแผนปฏบิตัิการด้านการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบติัการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบติั 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏบิตั ิดงันี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจดัท าแนวทางการสื่อสารและประชาสมัพนัธเ์พื่อสร้างความเขา้ใจใน
ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กจิกรรมใหก้บับุคลากรภายในหน่วยงานวทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรม
บรกิาร ได้ทราบถึงบทบาทความรบัผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการดา้น
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ

2. ผลกัดนัระบบงบประมาณ และการพฒันาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ าหนด 
3. ส่งเสรมิการปฏบิตัิงานที่สอดคล้องกบัแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการสนับสนุน

ทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกบัหน่วยงานให้ขบัเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหม้คีวามกา้วหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูล จดัเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนัและกนั โดยอาศยั
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจดัท าฐานขอ้มูลให้สามารถเขา้ถึ งและใช้
ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รบัจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบติัการแผนปฏิบติัการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปีการศึกษา 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การตดิตาม ประเมนิผลเป็นเครื่องมอืส าคญัทีจ่ะสนับสนุนใหก้ารด าเนนิงานของวทิยาลยัการจดัการ
อุตสาหกรรมบรกิาร บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิตัิการด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานทราบถึงความส าเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรบัเปลีย่นแนวทางการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคให้
เหมาะสมเท่าทนัสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายได ้โดยจดัท าระบบการตดิตามและ
ประเมนิผล ดงันี้ 

1. พฒันาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วดั 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างทกัษะในการติดตามประเมนิผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกนั
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มกีารติดตามความกา้วหน้าของแผนปฏบิตัิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกๆ เดอืน พร้อมให้ผู้รบัผดิชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ
วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 


