
 

 

 

แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่28 กันยายน 2561       



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการ

ทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก      

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการ

ทุจริต 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผล
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
หน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) สู่การปฏิบัติ  
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 



4 
 

 
 

1.4 ข้อมูลพื้นฐำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน 
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 
 

1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ  ฐานความรู้ 
อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 
3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็น

การยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 
4) อนุรักษ์  พัฒนา ให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 
5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคม

อาเซียน และสากล 
1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน 
2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 
3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

       "เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล" 

 

1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity)       :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2. H (Happiness & Loyalty)       :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3. I (Integration & Collaboration)  :   บูรณาการ และความร่วมมือ  
4. P (Professionalism)        :  ความเป็นมืออาชีพ  

 

1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Development Goals) 

     เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 
 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้
บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น      ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
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 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัย
และจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)                                                        คณะ
สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.75 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำม ส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
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/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

- - ≥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) ร้อยละของนักศึกษา

รับรูด้้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ  

  

-  80 80 80 นักศึกษา    -  -  - ฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา 

 2.2) เพื่อส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกใหก้ับ

นักศึกษาด้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.2) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

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

นักศึกษา 

  2.3) เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ

และปลกูฝังจิตส านกึ

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล  

 

 

2.1.3) ร้อยละของนักศกึษาที่

ไดรั้บการส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

  ≥80 ≥80 ≥80 นักศึกษา    -  -  - ฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา 
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กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำม ส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
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 าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม

และจิตสาธารณะ 

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

นักศึกษา 

  3.1.2) ร้อยละของนักศกึษาที่

มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  60 60 60 นักศึกษา    -  -  - ฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา 

    3.2)เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 3.2.1) ร้อยละของบุคลากร

ที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

-  40 45 50 บุคลากร    -  -  - ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 4 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

4.1)เพือ่ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

4.2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

4.3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 

 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 นักศึกษา /  

บุคลากร / 

บุคคล

ทั่วไป 

   -  -  - ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำม ส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
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) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

  100 100 100 บุคลากร    -  -  - ฝ่าย

แผนงาน 

และประกัน 

คุณภาพ 

  5.2) เพ่ือให้เกดิความ

มั่นใจวา่การด าเนิน งาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

5.2.1) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100 บุคลากร    -  -  - ฝ่าย

แผนงาน 

และประกัน 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

6 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

6.1) เพื่อให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

  80 80 80 บุคลากร    -  -  - ฝ่ายคลัง 

และพัสด ุ

7 การให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

7.1)เพื่อสรา้งความรู้

และปลกูจิตส านึกให้

บุคลากรปฏบิัติตน

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูด้้านการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร    -  -  - ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 

8 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

8.1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากร

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

8.1.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

  85 90 95 บุคลากร    -  -  - ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำม ส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้ำหมำย 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

เกณฑ์การประเมิน

ความโปร่งใส 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

9 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการ

ทุจรติ 

9.1)เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

9.1.1) ร้อยละความรูค้วาม

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

  85 90 95 บุคลากร    -  -  - ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 

 9.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม 

  ≥5 ≥5 ≥5    -  -  - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

10 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อ

ร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

  100 100 100 นักศึกษา / 

บุคลากร / 

บุคคล

ทั่วไป 

     -  -  - หัวหน้า 

ส านักงาน 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต 

 1 การจัดการเรยีนการสอน  -
ก าหนดเป็นเนื้อหา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

1.1) เพื่อสร้างเสรมิให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

≥1 นักศึกษา - ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส าหรบั
นักศึกษา  

 2.1) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้ดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต 

80 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 2.2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านกึ
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

2.1.2) จ านวนกิจกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥1 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและปลูกฝังจติส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

2.1.3) ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รบัการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม คา่นิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥80 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ  

 3.1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ 

3.1.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  3.1.2) ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสงัคม 

60 นักศึกษา - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

    3.2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

 3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

40 บุคลากร - ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

4.1)เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของมหาวิทาลัยราชภฏัสวนสุนันทาใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
4.2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานไดใ้ช้ 
Social Media ในการประชาสัมพนัธ์

 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลทีม่ีการ
เผยแพร่อยา่งครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 

100 นักศึกษา/บุคลากร/
บุคคลทั่วไป 

- ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลยั 
4.3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

5 โครงการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธีการจดัการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่งให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได ้ 

 6.1.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงท่ี
ได้รับการควบคมุและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงท้ังหมด
ที่ก าหนดขึ้นต่อป ี

100 บุคลากร - ฝ่ายแผนงานและ
ประกันฯ 

  6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนิน งานจะบรรลผุลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

6.2.1) ร้อยละของงานท่ีมีการด าเนินการ
ตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

95 บุคลากร - ฝ่ายแผนงานและ
ประกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัตหิน้าท่ีถูกต้องตามระเบยีบและไม่มีการทุจริต 

6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6.1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และสามารถน าไปปฏบิัติได้
อย่างถูกต้อง 

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่วข้องที่
เข้าอบรมเกีย่วกับระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

80 บุคลากร - ฝ่ายคลังและพสัด ุ

7 การให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัตติน
ตามจรรยาบรรณ 

7.1)เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตส านึก
ให้บุคลากรปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรทีร่ับรูด้้าน
การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ 

≥80 บุคลากร - ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

8.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์
การประเมินความโปร่งใส 

8.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้
เข้าอบรมเกีย่วกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

85 บุคลากร - ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต 

9.1)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจรติ 

9.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

85 บุคลากร - ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 9.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรม 

≥5  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 

10 โครงการจดัการข้อร้องเรียน 10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

100 นักศึกษา/บุคลากร/
บุคคลทั่วไป 

- หัวหน้าส านักงาน 

 



16 
 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง 
ที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ระเบียบวาระการประชุม 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 

เวลา 10.30 น.          ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                       5.1 การมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
                       5.2 การจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการด้านการปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วันพุธที่  26  กันยายน  พ.ศ.2561 

เวลา  10.30  น.                       ณ  ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
....................................... 

 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์   ศาสนนันทน์               ประธาน 
            2. นางสุริยาภา            โสภณวสุ        
            3. นางสาวรดาศา         โพธิ์จาด 
            4. นางสาวทัศนียา        มีเปี่ยมสมบูรณ์ 
            5. นางสาวสุมิตรา         พรหมขุนทอง 
            6. นายศุภกิจ              ขจรกิตติมศักดิ์ 
            7. นางสาวปาณิสรา      นิตุธร 
 
เริ่มประชุม   เวลา  10.30 น. 
 
ประธานที่ประชุม   อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
          ตามปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ .2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ จ านวนทั้งหมด 19 แผน โดยมีรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพเป็นผู้ดูแลและก ากับติดตาม  
 
          มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
          ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
          ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
          ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
          5.1 การมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
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               จากการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
ผพ.ศ.2562 จ านวนยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์คือ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 
               1. การจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดเป็นเนื้อหา/กิจกรรมการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
               2. กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับนักศึกษา 
               3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 
               4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 1 กิจกรรม ได้แก่ 

     1. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     2. การให้ความรู้และปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 1 กิจกรรม 

ได้แก่ 
     1. โครงการจัดการข้อร้องเรียน 

 
          โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายการด าเนินกิจกรรม/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1                    ฝ่ายบริการการศึกษา                 เป็นผู้รับผิดชอบ 
                             ข้อ 2 และ 3 (3.1)     ฝ่ายกิจการนักศึกษา                  เป็นผู้รับผิดชอบ 
                             ข้อ 3 (3.2) และข้อ 4  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                 เป็นผู้รับผิดชอบ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5                     ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   เป็นผู้รับผิดชอบ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 6                     ฝ่ายคลังและพัสดุ                     เป็นผู้รับผิดชอบ 
                             ข้อ 7 – ข้อ 9           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                 เป็นผู้รับผิดชอบ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 10                   หัวหน้าส านักงาน                     เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
          5.2 การจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการด้านการปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
               ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี  จัดท าเล่มแผนปฏิบัติด้านการ
ปราบปรามทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพต่อไป 
 
          มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
          ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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