แผนปฏิบตั ิ การด้านป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากสถานการณ์การทุจริตที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รบั จากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ผ่ านมาสู่การปฏิบตั ิ แผนปฏิบัติ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีวตั ถุประสงค์ในการจัดทาขึ้น
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่ วยงาน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้มี
มาตรการ กลไก หรือระบบการป้ องกันและปราบปรามการ ทุจริตในหน่ วยงาน ที่เป็ นรูปธรรม และชัดเจน
ผ่านกลไกการจัดทาแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีระบบการกากับติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง
เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน มีหน่ วยงานรับผิดชอบ และมีการประเมินการตรวจสอบที่เป็ นกลาง การจัดทาแผน
ดัง กล่ า วได้มีค วามสอดคล้อ งกับ แผนปฏิบัติก ารด้า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ท่สี าคัญ เพื่อให้ เกิด
การบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการต่ อ ต้านการทุจ ริตทุก รูป แบบอย่ างเข้มแข็ง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
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ภาคผนวก
1. คาสังแต่
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
รัฐมนตรีท่ดี ูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุ น แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการ
ดาเนินงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามที่
ได้รบั มอบหมายเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จดั ทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จดั ทาขึน้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่ วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการในด้านการป้ องกันปราบปรามและแก้ไขปั ญหาการทุจริตคอรับชัน้ ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่ วยงานร่วมจัดทา
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากปั ญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มแี นวโน้มทีล่ ดน้อยถอยลง และยังคงเป็ นปั ญหาที่สาคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึง
ต้องให้ความตระหนักต่อปั ญหาการทุจริตทีส่ ่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ
่
ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มกี าร บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่ วยงานภาครัฐทุก
หน่ วยงานร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25562560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ไปบรรจุไว้เป็ นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป
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1.2 โครงสร้างวิ ทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

3

1.4 ผลการดาเนิ นงานด้านป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีผลการดาเนินงานด้านการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทีเ่ ป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยมีกจิ กรรมและโครงการทีส่ นับสนุนแผนงาน
ด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาทีม่ ที ศั นคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมันของบุ
่
คลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนิ นงาน
80
4.90

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิ ทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิ สยั ทัศน์ (Vision)
มหาวิ ทยาลัยเอตทัคคะที่มีอตั ลักษณ์
(Niche Guru University)
1.5.2 พันธกิ จ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตทีเ่ น้นองค์ความรูเ้ ป็ นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝั งประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับ สูง มีค วามเป็ นมนุ ษย์ท่รี บั ผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็ นนานาชาติ มีจติ วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจยั (To Conduct Research) มุ่งมันในการลงทุ
่
นทางการศึกษาวิจยั ในศาสตร์ทเ่ี ป็ น
เอตทัคคะ ทีส่ ามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจยั ทางวิชาการทีอ่ ุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ทีต่ อบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิน่ และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็ นทีย่ ก
ย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
1.5.3 ภารกิ จหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้ บ ริก ารวิช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยีแ ก่ ชุ ม ชนและสัง คม (Provide Academic
Services and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุ รกั ษ์ พัฒนาให้บริการเป็ นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความ
เป็ นไทย ( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service
Center and Sustain the Thainess)
4

4) วิ จ ัย สร้ า งนวัต กรรมและองค์ ค วามรู้ (Conduct Research, Create Innovation and
Develop Knowledge for Society)
5) เป็ นมหาวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ทีว่ ่า “ความเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ามวิถขี องรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบตั ติ นในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็ นนักปฏิบตั ิ ถนัดวิชาการ เชีย่ วชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ
นิ ยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็ นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีค วามสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทกั ษะและมี
ความมุ่งมัน่
ในการปฏิบตั งิ าน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ ศกึ ษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มที กั ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศกึ ษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจติ สาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม รู้จกั แบ่งปั น ช่ วยเหลือผู้อ่นื มุ่งทา
ความดีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็ นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมันคุ
่ ณธรรมให้เชิดชู เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ่สู ากล
นิ ยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็ นวัง หมายถึง เป็ นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุค ลิกภาพ ที่
สะท้อนความเป็ นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่สู ากล หมายถึง เป็ นมหาวิทยาลัยที่มแี หล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รบั บริการได้
อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิ ยมหลัก (Core Values)
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1) W (Wisdom & Creativity) : ปั ญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็ นมืออาชีพ
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1.5.9 เป้ าหมายการพัฒนามหาวิ ทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ
โลกอนาคต แต่สาหรับสิง่ ที่ดแี ละมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดรูปแบบของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิง่ ทีย่ งั
เดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมทีม่ อี ยู่ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความเป็ น “ต้นแบบ”
ตามวิสยั ทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิ ทยาลัยเอตทัคคะที่มีอตั ลักษณ์” เพราะนี่
คือสิง่ ทีท่ รงคุณค่าทีจ่ ะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model
จากรู ป แบบของการบริห ารจัด การมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นั น ทาด้ว ย SSRU “KEEP”
Model มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้ าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้ าหมายทีก่ าหนด
ไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยังยื
่ นทีพ่ ร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยทีย่ ดึ มันในความซื
่
่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยทีข่ บั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกทีล่ อ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทัง้ นี้ สามารถแสดงเป้ าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH”
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิ บตั ิ การด้านป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
2.1 นโยบายด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย
การป้ องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึง่ ได้กาหนด
นโยบายไว้ ดังนี้
1. บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวน
ได้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีใ่ นตาแหน่งหน้าทีบ่ ุคลากรผูน้ นั ้ รับผิดชอบ
อยู่ และเป็ นผลทาให้บุคลากรนัน้ จาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็ นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมทีก่ ่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รปั ชัน่
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนัน้ หรือไม่กต็ าม ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางทีไ่ ด้
กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทัง้
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริต คอร์รปั ชัน่ การให้หรือ
รับสินบนแก่ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รบั ผิดชอบ ทัง้ ทางตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็ นหน้าที่ท่ตี ้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบได้ทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(5) การจ่ายเงินหรือให้สงิ่ ของมีคา่ หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเทีย่ ว
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนัน้ กระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็ นการผิดกฎหมาย เป็ น
การกระทาที่ไม่สมควรปฏิบตั ิอย่างยิง่ ทัง้ นี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทา
ดังกล่าวด้วย
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3. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้อง
ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
4. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้านการจาหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด จ้างและส่วน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ไม่รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็ นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มรี าคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการป้ องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ จากลู ก ค้ า หรือ ผู้ ท่ีมีส ัญ ญาผู ก พัน กั บ มหาวิท ยาลัย หรือ จาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ห้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บงั คับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บงั คับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ
8. ให้หน่ วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกีย่ วกับการให้หรือรับสินบนและ การ
ป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบตั ริ ามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็ นการขัด
ต่อนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ถือเป็ นการกระทาความผิดวินัยและจะถูกดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย และ
หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 วัต ถุป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บ ัติ ก ารด้ า นการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
1) บุคลากรและนักศึกษามีทศั นคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) บุ ค ลากรมีค วามเชื่อ มัน่ และไว้ ว างใจในการบริห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
มหาวิทยาลัย
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมายของมหาวิ ทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์ (หน่ วยงาน)
2.3.2 เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์(หน่ วยงาน)
ยุทธศาสตร์(หน่ วยงาน)
เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์(หน่ วยงาน)
ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 1 สร้า งสัง คมที่ไ ม่ ท นต่ อ การ บุคลากรและนักศึกษามีทศั นคติ ค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย บุ ค ลากรมีค วามเชื่อ มันและไว้
่
ว างใจในการบริห าร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริต บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ ูกต้อง
เชิงรุก
ตามระเบียบและไม่มกี ารทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการจัด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ มี
การปราบปรามการทุจริต
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาทีม่ ที ศั นคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมันของบุ
่
คลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
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ค่าเป้ าหมาย
75
≥4.80

2.4 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
กิ จกรรม
1. เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติก าร
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 ระดับมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพจิ ารณาอนุมตั ิ
3. ชีแ้ จงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ
หน่วยงาน
4. เสนอแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการด าเนิ น งานจัด ท า
แผนปฏิบัติก ารป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระดับหน่วยงาน
5. จัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่ วยงาน พร้อม
เสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาอนุ ม ัติ และจัด ส่ ง แผนฯ ของ
หน่วยงานทัง้ หมดให้สานักงานอธิการบดี
6. รวบรวมแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน
7. รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบัติก าร
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่ วยงาน และ
จัดส่งให้เจ้าภาพ
8. หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพรวบรวมและสรุ ป ผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิบัติก ารป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต และจัดส่งให้สานักงานอธิการบดี
9. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ระดับ มหาวิท ยาลัย และ
หน่วยงาน
10. จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระดับ
มหาวิทยาลัย

12

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
สิงหาคม 64
สานักงานอธิการบดี

กันยายน 64

สานักงานอธิการบดี

กันยายน 64

สานักงานอธิการบดี

กันยายน 64

หน่วยงาน

กันยายน 64

หน่วยงาน

กันยายน 64

สานักงานอธิการบดี

ทุกวันที่ 25

หน่วยงาน

ทุกสิน้ เดือน

หน่วยงานเจ้าภาพ

ทุกสิน้ เดือน

สานักงานอธิการบดี

ตุลาคม 65

สานักงานอธิการบดี

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

2568

2569

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้ าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทศั นคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ 1) เพื่อส่งเสริมการ
1.1.1 ร้อยละของ
80
80
80
80
80
สร้างจิตสานึกด้าน
สร้างจิตสานึกให้กบั
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
การต่อต้านการ
นักศึกษาด้านการ
กิจกรรมการต่อต้าน
ทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการ 1) เพื่อให้นักศึกษามี 1.2.1. ร้อยละของ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
สร้างจิตสานึกด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจและ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั
คุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตสานึกด้าน การส่งเสริมด้าน
ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
1.3 กิจกรรมบาเพ็ญ
1)เพื่อส่งเสริมให้
1.3.1. ร้อยละของ
ประโยชน์เพื่อสังคม นักศึกษามีส่วนร่วมใน นักศึกษาทีม่ สี ่วน
และจิตสาธารณะ
การทาประโยชน์เพื่อ ร่วมในการทา
สังคมและจิต
กิจกรรมสาธารณะ
สาธารณะ
เพื่อสังคม
2)เพื่อส่งเสริมให้
1.3.2. ร้อยละของ
75
75
75
75
75
บุคลากรมีจติ
บุคลากรทีท่ า
สาธารณะ
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกัน้ การทุจริตเชิ งนโยบาย
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งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
ผู้รบั ผิดชอบ
เป้ าหมาย 2565 2566 2567 2568 2569

คณะ/
วิทยาลัย

-

-

-

-

-

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษาฯ

คณะ/
วิทยาลัย

-

-

-

-

-

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษาฯ

คณะ/
วิทยาลัย

-

-

-

-

-

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษาฯ

ทุก
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

งานบุคลากร

กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

เป้ าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรมเผยแพร่
1) เพื่อประชาสัมพันธ์ 2.1.1) ร้อยละของ
100 100 100
ข้อมูลต่อสาธารณะ การดาเนินงานของ
ข้อมูลทีม่ กี าร
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทาลัยราชภัฏ
เผยแพร่อย่าง
มหาวิทยาลัย
สวนสุนันทาในการ
ครบถ้วนตาม
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี แนวทางที่กาหนด
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์
ให้กบั มหาวิทยาลัย
3) เพื่อประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริต
2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความ 2.2.1) ร้อยละของ
100 100 100
มันใจว่
่ าการเนินงานจะ งานที่มกี าร
บรรลุผลสาเร็จตาม
ดาเนินงานตามจุด
วัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ ควบคุมที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิ งรุก
เป้ าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ ูกต้องตามระเบียบและไม่มกี ารทุจริต
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งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
ผู้รบั ผิดชอบ
เป้ าหมาย 2565 2566 2567 2568 2569

2568

2569

100

100

ทุก
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

100

100

ทุก
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่ ายแผนงาน
แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ ข้าอบรมเกีย่ วกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

3.2 โครงการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

1) เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของมหาวิทยาลัย
อย่างทั ่วถึง

กิ จกรรม/โครงการ

เป้ าหมายของตัวชี้วดั

งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
ผู้รบั ผิดชอบ
เป้ าหมาย 2565 2566 2567 2568 2569

2565

2566

2567

2568

2569

100

100

100

100

100

บุคลากรที่
เกีย่ วข้อง

-

-

-

-

-

ฝ่ ายการเงิ น
และพัสดุ

3.2.1) ร้อยละของ
100
รายการจัดซื้อ-จัด
จ้างทีน่ าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
ต่อรายการจัดซื้อจัดจ้างทัง้ หมด
3.3 โครงการส่งเสริมการ 1) เพื่อส่งเสริมการ 3.3.1 ระดับความ 4.50
สร้างจิตสานึกในการ สร้างจิตสานึกให้กบั
พึงพอใจในการ
ต่อต้านการทุจริต
บุคลากรด้านการ
ให้บริการของ
ให้กบั บุคลากร
ต่อต้านการทุจริต
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิ รปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้ าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

100

100

100

100

กองคลัง

-

-

-

-

-

ฝ่ ายการเงิ น
และพัสดุ

4.50

4.50

4.50

4.50

บุคลากร

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน
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กิ จกรรม/โครงการ
4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

1) เพื่อให้ขอ้
ร้องเรียนได้รบั
การแก้ไขใน
ระยะเวลาที่
กาหนด
2) สร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ใี ห้กบั
หน่วยงาน

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนทีไ่ ด้รบั การ
แก้ไขในเวลาที่
กาหนด
4.1.2) มีช่องทางใน
การให้บริการที่
หลากหลาย

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

2568

2569

100

100

100

100

100
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งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
ผู้รบั ผิดชอบ
เป้ าหมาย 2565 2566 2567 2568 2569
ทุก
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

งาน
ประชาสัมพันธ์
/
หัวหน้า
สานักงาน

2.5.2 แผนปฏิ บตั ิ การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี การศึกษา 2564 ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้ าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทศั นคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ 1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง 1.1.1 ร้อยละของ
สร้างจิตสานึกด้าน จิตสานึกให้กบั นักศึกษา นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
การต่อต้านการ
ด้านการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการต่อต้าน
ทุจริต
การทุจริต

คาอธิ บายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาระดับ
ปริญาตรี ทุกชัน้ ปี ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต โดย
ใช้สูตรการคานวณ :

เป้ าหมาย กลุ่มเป้ า
ของตัวชี้วดั
หมาย

80

จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด

1.2 กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรูค้ วามเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมทีม่ กี าร
ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้สตู รคานวณ :
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ระยะเวลา งบประ
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนิ นงาน มาณ

คณะ/ ต.ค.64-ก.ย.65
วิทยาลัย

-

รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

คณะ/ ต.ค.64-ก.ย.65
วิทยาลัย

-

รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

x 100

≥60

กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

1.3 กิจกรรมบาเพ็ญ
1) เพื่อส่งเสริมให้
ประโยชน์เพื่อสังคม นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
และจิตสาธารณะ
ทาประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ สี ่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม

คาอธิ บายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้ าหมาย กลุ่มเป้ า
ของตัวชี้วดั
หมาย

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้า ≥80
ร่วมโครงการ/กิจกรรมทีม่ กี าร
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตร
การคานวณ :

ระยะเวลา งบประ
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนิ นงาน มาณ

คณะ/
ต.ค.64-ก.ย.
วิทยาลัย 65

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม

-

รองคณบดี
ฝ่ ายบริหาร

จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้ารวมโครงการ/กิจกรรม
X 100
จานวนเป้ าหมายของโครงการ/กิจกรรม

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 1.3.2. ร้อยละของ
มีจติ สาธารณะ
บุคลากรทีท่ า
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกัน้ การทุจริตเชิ งนโยบาย
เป้ าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

พิจารณาจากจานวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทีม่ กี ารทา/เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจานวนบุคลากรทัง้ หมด
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75

ทุกหน่วย ต.ค.64-ก.ย.
งาน
65

กิ จกรรม/โครงการ
2.1

กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

2.2 การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กบั
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริต
1) เพื่อให้เกิดความมันใจ
่
ว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทว่ี างไว้

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

คาอธิ บายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้ าหมาย กลุ่มเป้ า
ของตัวชี้วดั
หมาย

ระยะเวลา งบประ
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนิ นงาน มาณ

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลทีม่ กี าร
เผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนข่าวที่มกี าร
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซ่งึ
ประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้
หน่วยงานจัดการศึกษาจานวน 360
ข่าว
หน่วยสนับสนุ นการศึกษาจานวน
240 ข่าว
หน่วยตรวจสอบภายในจานวน 144
ข่าว

100

ทุกหน่วย ต.ค.64-ก.ย.65
งาน

-

รองคณบดี
ฝ่ ายบริหาร

2.2.1) ร้อยละของ
งานที่มกี าร
ดาเนินงานตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

พิจารณาจากงานทีม่ กี ารดาเนินงาน
ตามจุดควบคุมทีก่ าหนด

100

ทุกหน่วย ต.ค.64-ก.ย.65
งาน

-

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกัน
คุณภาพ

ประเด็นงานทีม่ กี ารดาเนินงานตามจุดควบคุมทีก่ าหนด
x 100
ประเด็นงานทีม่ กี ารดาเนินงานตามจุดควบคุมทัง้ หมดทีก่ าหนดขึน้ ต่อ
ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิ งรุก
เป้ าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ ูกต้องตามระเบียบและไม่มกี ารทุจริต
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กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

3.1 โครงการส่งเสริม
1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
การสร้างจิตสานึกใน จิตสานึกให้กบั บุคลากร
การต่อต้านการ
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ทุจริตให้กบั บุคลากร

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

คาอธิ บายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

3.1.1 ระดับความพึง พิจารณาจากความพึงพอใจของ
พอใจในการ
ผูร้ บั บริการ (นักศึกษา) ในการ
ให้บริการของ
ให้บริการของหน่วยงาน
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิ รปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้ าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โครงการจั
4
ดการข้อ 1) เพื่อให้ขอ้ ร้องเรียน
4.1.1) จานวนข้อ
4.1 ร้องเรียน
ได้รบั การแก้ไขใน
ร้องเรียนทีไ่ ด้รบั การ
ระยะเวลาทีก่ าหนด
แก้ไขในเวลาที่
2) สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี กาหนด
4.1.2) มีช่องทางใน
ให้กบั หน่วยงาน

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตในหน้าที/่ การจัดซื้อ-จัด
จ้าง ทีไ่ ด้รบั การแก้ไขในระยะเวลา
ทีก่ าหนด

การให้บริการที่
หลากหลาย
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เป้ าหมาย กลุ่มเป้ า
ของตัวชี้วดั
หมาย

ระยะเวลา งบประ
ผู้รบั ผิดชอบ
ดาเนิ นงาน มาณ

4.50

เจ้าหน้าที่ ต.ค.64-ก.ย.65
ผูร้ บั
ผิดชอบ
การให้
บริการ

-

รองคณบดี
ฝ่ ายบริหาร

≤5

ทุกหน่วย ต.ค.64-ก.ย.
งาน
65

-

รองคณบดี
ฝ่ ายบริหาร

ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิ บตั ิ และการติ ดตามประเมิ นผล
การนาแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
ไปสู่การปฏิบัติเป็ นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
จัด ท าโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์เชิงยุท ธศาสตร์ของ
วิท ยาลัย การจัด การอุต สาหกรรมบริการที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ มีก ารพัฒ นาการติดตามประเมินผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนอย่า งเป็ นระบบ เพื่อ ให้เ กิด ผลในทางปฏิบัติไ ด้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรม ซึ่ง ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อ เสริม สร้า งความรู้ และความเข้า ใจร่ ว มกัน ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานในเรื่อ งการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ
ปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบตั ิการด้านแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อ ให้มีก ารติด ตามประเมินผลแผนปฏิบัติก ารด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเป็ นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิ บตั ิ การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิ บตั ิ
เพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุป ระสงค์ด ังกล่ าว จึง ก าหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้ อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุ จ ริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความเข้าใจใน
ภารกิจ เป้ าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กบั บุคลากรภายในหน่วยงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุ นการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการด้าน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางทีก่ าหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขบั เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคี วามก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รบั จากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่ วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องแผนปฏิบัติ ก ารด้ า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทัง้ สามารถประเมินผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม
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3.2 การติ ดตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บตั ิ การแผนปฏิ บตั ิ การด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตปี การศึกษา 2564 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
การติดตาม ประเมินผลเป็ นเครื่องมือสาคัญทีจ่ ะสนับสนุนให้การดาเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ บรรลุเป้ าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานทราบถึงความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลีย่ นแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคให้
เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วดั
แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็ นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มกี ารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รบั ผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
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