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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
       แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์ของคณะ ในการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดประสทิธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางใน

การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์ที ่

1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัด

ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดย

งบประมาณที่ได้มกีารจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนีค้ณะได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ

คณะเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้

มีงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการ

ด าเนนิงานของผู้บริหารเท่านั้น แตต่้องได้รับความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ด าเนนิงานด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจุดเริ่มต้นของ

การพัฒนาองค์กร เพือ่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 

 

      

                                                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

สารบัญ 
               หนา้ 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งคณะ/วิทยาลัย 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3 

     1.4.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 3 

     1.4.2 พันธกิจ (Mission) 3 

     1.4.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 3 

     1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 3 

     1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 3 

     1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

     1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

     1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 4 

     1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)                   4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

คณะ/วิทยาลัย 

 

7 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 8 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 8 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 10 

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 10 

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้าน.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

14 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติ 
 

17 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

18 

 



 

ภาคผนวก  

 - ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

19 

 - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติ 

23 

 - ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติ 

26 

 - หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1 
ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีท่ี

ดูแลนโยบายการบริหารจัดการท่ีด ี โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 

สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ เป็นกรอบแนวทางในการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิารของหนว่ยงานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจรติคอรับชัน้ร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึง

เห็นสมควรให้หนว่ยงานภาครัฐทุกหนว่ยงานร่วมจัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

แตล่ะหนว่ยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาท่ีส าคัญ

ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงตอ้งให้ความตระหนักตอ่ปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วม

ถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์

ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีการ บูรณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้

เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ของหนว่ยงานตอ่ไป 

ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ

แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ .

2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมท้ัง

สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนการปฏรูิปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1..2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูคู้่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

  

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา

ไทยและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครอืข่าย  (Partnership) 

 4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ

ผูอ้ื่น มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สูส่ากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง  หมายถึง   เป็นมหาวิทยาลัยที่สบืสานความเป็นวังสวนสุนัน

ทา เน้นการอนุรักษ์โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี  

 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื  

 P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 
 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1  : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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  เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่

จะผลิตงานทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

      เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

      เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่วา่จะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมู ลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 21 17 19 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

10 14 11 12 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 29 47 40 43 

 

 

 2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

 

        

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.75 
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ก.ย

.61 

มหาวิทยาลัย 

ก ากับตดิตามการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับ

มหาวทิยาลัยและหนว่ยงาน              

รวบรวมและสรุปผลการ

ตดิตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  

จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับมหาวิทยาลัย 

เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

ประเมินความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระดับ

1 

3 

4 

5 

6 

ชี้แจงแนวทางการจัดท า

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับ

มหาวทิยาลัย
2 

ส

ส.ค.-ก.ย. 61 

กก.ย.62 

ธ.ค.61,ม.ีค.62, ม.ิย. 62,ก.ย.62 

ธ.ค.61,ม.ีค.62, ม.ิย. 62,ก.ย.62 

7 

รวบรวมแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 จากหนว่ยงาน

ก.ย.61 

หน่วยงาน 

เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานจัดท า

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติประจ าปี

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติของหนว่ยงาน 

จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน พร้อม

เสนอให้ผู้บริหารพจิารณาอนุมตั ิและจัดสง่แผนฯ ของ

ตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ ระดับหนว่ยงาน ทุกไตรมาส 

รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติต่อผู้บริหาร

หนว่ยงาน และจัดสง่ให้ส านกังานอธิการบดีทุกไตรมาส 

ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผน

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ระดับหนว่ยงาน 

และรายงานใหผู้้บริหาร และมหาวิทยาลัยทราบ 

ธ.ค.61,ม.ีค.62, ม.ิย. 62,ก.ย.62 

ก.ย. 61 

ต.ค.61-ก.ย.62 

ก.ย.62 

ธ.ค.61,ม.ีค.62, ม.ิย. 62,ก.ย.62 

ก.ย.61 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1 การจัดการเรียน

การสอน  -ก าหนด

เป็นเนื้อหา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้อง  

1.1) เพื่อสรา้งเสรมิให้

นักศึกษามีจติส านึกใน

การป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 นักศึกษา  - - - - ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

 2 กิจกรรมส่งเสรมิ

การสรา้งจิตส านึก

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิ

บาล ส าหรับ

นักศึกษา  

 2.1) เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของ

นักศึกษารับรูด้้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ  

  

-  80 80 80 นักศึกษา  - 5,000 5,000 5,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 2.2) เพื่อส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกใหก้ับ

นักศึกษาด้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.2) จ านวนกิจกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 นักศึกษา  - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

  2.3) เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ

และปลกูฝังจิตส านกึ

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล  

 

 

2.1.3) รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

  ≥80 ≥80 ≥80 นักศึกษา  - 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 3 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

 3.1)เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษามสี่วนร่วมใน

การท าประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ 

 3.1.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพือ่

สังคมและจิตสาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 นักศึกษา  - 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

  3.1.2) ร้อยละของ

นักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  60 60 60 นักศึกษา  - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

    3.2)เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

 3.2.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  40 45 50 บุคลากร  - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 4 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

4.1)เพื่อประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

4.2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

4.3) เพือ่ประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 4.1.1) ร้อยละของข้อมูล

ที่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางที่

ก าหนด 

  100 100 100 บุคลากร  - 20,000 20,000 20,000 งานเทคโนโลยี

และโสตฯ/งาน 

ประชาสัมพันธ์  



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 5 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

5.1) เพื่อให้บุคลากร

ของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 5.1.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

  100 100 100 บุคลากร  - 30,000 30,000 30,000 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

  5.2) เพ่ือให้เกดิความ

มั่นใจวา่การด าเนิน งาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

5.2.1) ร้อยละของงานที่

มีการด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100 บุคลากร  - - - - ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

6 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

6.1) เพื่อให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

6.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า

อบรมเกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

  80 80 80 บุคลากร  - 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 

7 การให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

7.1)เพื่อสรา้งความรู้

และปลกูจิตส านึกให้

บุคลากรปฏบิัติตน

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

7.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่รับรูด้้านการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร  - 5,000 5,000 5,000 ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

8 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

8.1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากร

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

8.1.1) ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของผู้เข้า

อบรมเกี่ยวกับเกณฑก์าร

ประเมินคุณธรรมและ

  85 90 95 บุคลากร  - 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายวางแผน

และประกัน

คุณภาพ 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

ความโปร่งใส ความโปร่งใส 

9 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการ

ทุจรติ 

9.1)เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

9.1.1) ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของบคุลากร

เกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

  85 90 95 บุคลากร  - 15,000 15,000 15,000 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

 

 9.1.2) จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วมการอบรม 

  ≥5 ≥5 ≥5  - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

10 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อ

ร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

  100 100 100 นักศึกษา/

บุคลากร 

 - - - - ส านักงาน

คณบดี 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1.1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นักศกึษามีจติส านึก

ในการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ 

≥1 นักศึกษา - ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

 2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ส าหรับนกัศึกษา  

 2.1) เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษารับรูด้้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

80 นักศึกษา 

 

10,000 ฝ่ายบรกิาร

การศึกษษ 

 2.2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านึกให้กับ

นักศึกษาด้านการต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.2) จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภบิาล 

≥1 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ

และปลกูฝังจิตส านกึด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภบิาล  

2.1.3) รอ้ยละของนักศกึษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

≥80 นักศึกษา 10,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

 3.1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษามีส่วนร่วมใน

การท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

3.1.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 นักศึกษา 5,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

  3.1.2) ร้อยละของนักศกึษาที่มสี่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

60 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

    3.2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจติ

สาธารณะ  

 3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

40 บุคลากร - ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

 4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

4.1)เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

4.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ

 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่

อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด 

100 บุคลากร - งานเทคโนโลยี

และโสตฯ/งาน 

ประชาสัมพันธ์  



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สรา้งภาพลักษณใ์หก้ับมหาวิทยาลัย 

4.3) เพือ่ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

5 โครงการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 6.1.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดบัความเสี่ยง

เทียบกับประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดที่

ก าหนดขึน้ต่อป ี

100 บุคลากร - ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

  

6.2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การด าเนิน งาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

6.2.1) ร้อยละของงานที่มกีารด าเนินการ

ตามจุดควบคุมทีก่ าหนด 

95 บุคลากร - ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

6 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

6.1) เพื่อให้บคุลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง 

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า

อบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

80 บุคลากร - ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 

7 การให้ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิตนตาม

จรรยาบรรณ 

7.1)เพื่อสรา้งความรู้และปลกูจิตส านกึให้

บุคลากรปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรูด้้านการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

≥80 บุคลากร - ส านักงาน

คณบดี 

8 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

8.1) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากร

ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมนิ

ความโปร่งใส 

8.1.1) ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้า

อบรมเกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 

85 บุคลากร 10,000 ฝ่ายแผงาน

และประกัน

คุณภาพ 

 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ 9.1)เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้บุคลากร     ฝ่ายแผนงาน



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

9 

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการต่อตา้น

การทุจรติ 

9.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากรเกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจรติ 

 

85 

 

บุคลากร 

 

10,000 

และประกัน

คุณภาพ 

 9.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ≥5 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

10 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 นักศึกษา/บุคลากร - ส านักงาน

คณบดี 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

       
 



 

      


