
หน้า 1 
 

รายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สําเร็จ คําอธิบายตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคต ิค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจรติ

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -
กําหนดเป็นเนื้อหา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตสํานึกในการป้องกันและ
ต่อต้านการทจุริต 

1.1.1) จํานวนรายวิชาที่มี
เนื้อหา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

พิจารณาจากจํานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/กิจกรรม ให้
ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 

≥1 รายวิชา/กิจกรรมที่
จัดการเรียนการสอน 

4 - ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกด้านการต่อตา้นการ
ทุจริตสําหรับนักศกึษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต 
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกให้กับนักศกึษาด้าน
การต่อต้านการทจุริต 

1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริต   

พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาระดับปริญาตรี /
ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่รับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
โดยใช้สูตรการคํานวณ : 

80 นักศึกษาทั้งหมดของ
คณะ/วิทยาลัย 

2.94 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจและปลูกฝงั
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม คา่นยิมตามหลักธรร
มาภิบาล  

1.4.1) จํานวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

พิจารณาจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีคณุธรรม 
จริยธรรม คา่นยิมตามหลักธรรมาภิบาล 

≥1 โครงการ/กิจกรรม 1 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม คา่นยิมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล โดยใช้สูตรการคํานวณ : 

≥60 นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

2.69 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 1.5 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเ์พื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการทําประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จํานวนกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการทํา
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 โครงการ/กิจกรรม 1 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 



หน้า 2 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สําเร็จ คําอธิบายตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการทําประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 
โดยใช้สูตรการคํานวณ : 

80 นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

4.9 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

    2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ทํากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี
การทํา/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากรหน่วยงาน 86.53 - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของคณะ.
2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อสนับสนุน
ให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3) 
เพื่อประกาศเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่
มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่
กําหนด 

พิจารณาจากจํานวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
กําหนดให ้
หน่วยงานจัดการศึกษาจํานวน 240 ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศกึษาจํานวน 120 ข่าว 

100 240 ข่าว 100 60,000 งานเทคโนโลยี
และโสตฯ/งาน
ประชาสัมพันธ ์

2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธีการจัดการกับ
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ
ได้  

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กําหนดขึ้นตอ่ป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กําหนดขึ้นต่อปี 
 

100 ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับฯ 

66.67 - ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดําเนิน งานจะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว ้ 
 
 
 
 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี
การดําเนินการตามจดุ
ควบคมุที่กําหนด 

พิจารณาจากจํานวนของงานที่ดําเนินการควบคุม
ภายในตามภาระงานทีก่ําหนด 

100 งานที่มีการดําเนินการ
ตามจุดควบคุมที่
กําหนด 

100 - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 



หน้า 3 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สําเร็จ คําอธิบายตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บคุลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตัิหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบ
การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 
 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เขา้
อบรมเกี่ยวกับระบบการ
จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจํานวนบุคลากรที่ปฏบิัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซือ้จัดจ้าง (หัวหน้าสํานักงาน หัวหนา้งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหนา้งานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน) ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐ 

100 -หัวหน้าสํานักงาน
-หัวหน้างานพัสดุ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-หัวหน้างานการเงิน 
-เจ้าหน้าที่การเงิน 

100 - ฝ่ายพัสดุ 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่
ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

พิ จ ารณ าจ ากจํ าน วนบุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

100 บุคลากรในหน่วยงาน 100 - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

3.3 การเผยแพร ่ให้ความรู้และปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัตติน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจํานวนบุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

≥80 -หัวหน้าสํานักงาน
-หัวหน้างานพัสดุ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-หัวหน้างานการเงิน 
-เจ้าหน้าที่การเงิน 

100 - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ต่อต้านการทจุริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

3.6.2) จํานวนบคุลากรที่
เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมการ
ต่อต้านการทจุริต 

≥4 ตัวแทนของหน่วยงาน 63 - ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่กําหนด 
4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ในเวลาที่กําหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติในหน้าที่/
การจัดซือ้-จัดจ้าง ที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่
กําหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลา
ที่กําหนด 

100 - สํานักงาน
คณบด ี


