แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ และจั ด สรรทรั พ ยากร สนั บ สนุ น แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
ตั ว ชี้ วั ด เป้ าประสงค์ : ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของบุ ค ลากรต่ อ ระบบบริ ห ารจัด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุ คลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการ
ทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุ จริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่
กาหนด

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้าน.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับ
กับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผล
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนฯ จึ งได้จัด ทายุท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต
พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ร่วมกับ ภาคีทุ กภาคส่ วนได้จั ดท าขึ้น เพื่ อให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบั ติการของ
หน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัป ชั่นร่วมกัน ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้ หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
เนื่ องจากปั ญ หาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ล ดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญ ของ
สังคมไทย ทุกภาคส่ว นจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการ
ขั บ เคลื่ อ นกลไกการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
หน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวัน ที่ 11 ตุล าคม 2559 และเห็ น ชอบให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ
โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูร ณาการการป้ องกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบ ตั้งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็น ต้น ไป โดยให้
หน่วยงานภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
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1.2 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ข้อมูลพื้นฐำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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) อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา ให้ บ ริ ก าร และเป็ น ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน
5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒ นาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒ นาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคม
อาเซียน และสากล
1.5.4 เสำหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน
2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม
3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
"เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ"
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
"เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล"
1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity)
2. H (Happiness & Loyalty)
3. I (Integration & Collaboration)
4. P (Professionalism)

:
:
:
:

ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
บูรณาการ และความร่วมมือ
ความเป็นมืออาชีพ

1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Development Goals)
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิน ใจหรือการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทาให้
บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบั ติงานตามหน้ าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(5) การจ่ ายเงิน หรื อให้ สิ่ งของมี ค่ า หรือบริก าร เช่ น ของขวัญ ความบั น เทิ ง การท่ องเที่ ย ว ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
3. ไม่ ใช้ ต าแหน่ งหรื อ อ านาจหน้ าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์ แ ก่ ต นเองและญาติ ห รื อ พวกพ้ อ งให้ เกิ ด
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
4. ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลั ย ไปแสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นตน หรือทาให้ เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ
เสี ยเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนิ น งานทางด้านการจาหน่ายสิ นค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่ว นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใ ต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ
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8. ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
9. ให้ ก องบริ ห ารงานบุ ค คลตรวจสอบและสรุ ป รายงานผลเกี่ ย วกั บ การให้ ห รือ รับ สิ น บนและการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระทาความผิดวินัย
และจะถูกดาเนิ น การทางวินั ยตามพระราชบั ญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
75
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
≥4.75
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์
โครงกำร

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดควำม สำเร็จ

2560 2561

2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้ำหมำย

งบประมำณ
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1

2

การจัดการเรียน
การสอน -กาหนด
เป็นเนื้อหา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิ
บาล สาหรับ
นักศึกษา

1.1) เพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีจติ สานึกใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
เนือ้ หา/กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

2.1) เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต
2.2) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกให้กับ
นักศึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
2.3) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
และปลูกฝังจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษา
รับรูด้ ้านการต่อต้านการ
ทุจริต
2.1.2) จานวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.1.3) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

≥1

≥1

≥1

นักศึกษา

-

-

-

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

-

80

80

80

นักศึกษา

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

-

≥1

≥1

≥1

นักศึกษา

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

≥80

≥80

≥80

นักศึกษา

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงกำร
3

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์
โครงกำร
3.1)เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทาประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ

3.2)เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิต
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดควำม สำเร็จ

2560 2561

2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้ำหมำย

งบประมำณ
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

3.1.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

-

≥1

≥1

≥1

นักศึกษา

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.1.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม
3.2.1) ร้อยละของบุคลากร
ที่ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม

-

60

60

60

นักศึกษา

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

-

40

45

50

บุคลากร

-

-

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

100

100

100

นักศึกษา /
บุคลากร /
บุคคล
ทั่วไป

-

-

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
4

กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

4.1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์ 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การดาเนินงานของ
การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
มหาวิทาลัยราชภัฏ
ตามแนวทางทีก่ าหนด
สวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
4.2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย
4.3) เพื่อประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริต

11

กิจกรรม/โครงกำร
5

โครงการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์
โครงกำร

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดควำม สำเร็จ

2560 2561

2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้ำหมำย

งบประมำณ
2560 2561

2562

ผู้รับผิดชอบ

2563

2564

5.1) เพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงาน
สามารถหาวิธกี าร
จัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ระดับ
ที่ยอมรับได้

5.1.1) ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ ต่อ
ปี

100

100

100

บุคลากร

-

-

-

ฝ่าย
แผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

5.2) เพื่อให้เกิดความ

5.2.1) ร้อยละของงานที่มี
การดาเนินการตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

95

100

100

บุคลากร

-

-

-

ฝ่าย
แผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

80

80

80

บุคลากร

-

-

-

ฝ่ายคลัง
และพัสดุ

≥80

≥80

≥80

บุคลากร

-

-

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

85

90

95

บุคลากร

-

-

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

มั่นใจว่าการดาเนิน งาน
จะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
6 ส่งเสริมและ
6.1) เพื่อให้บคุ ลากรมี 6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
สนับสนุนให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
บุคลากรมีความรู้
เกีย่ วกับระบบการ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ภาครัฐ
ระบบการจัดซือ้ จัด และสามารถนาไป
จ้างภาครัฐ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7 การให้ความรู้และ
7.1)เพื่อสร้างความรู้
7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ปลูกจิตสานึกในการ และปลูกจิตสานึกให้ รับรูด้ ้านการปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
บุคลากรปฏิบัติตน
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8 ส่งเสริมและ
8.1) เพื่อส่งเสริมและ 8.1.1) ร้อยละความรูค้ วาม
สนับสนุนให้
สนับสนุนให้บคุ ลากร เข้าใจของผู้เข้าอบรม
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน

-
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กิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์
โครงกำร

ตัวชี้วัดควำม สำเร็จ

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั
2560 2561

ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เกณฑ์การประเมิน ความโปร่งใส
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
9 ส่งเสริมและ
9.1)เพื่อส่งเสริมและ
9.1.1) ร้อยละความรูค้ วาม
สนับสนุนให้
สนับสนุนให้บคุ ลากรมี เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
บุคลากรมีความรู้
ความรู้ความเข้าใจ
การต่อต้านการทุจริต
ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการต่อต้าน
9.1.2) จานวนบุคลากรที่เข้า
การต่อต้านการ
การทุจริต
ร่วมการอบรม
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

2562 2563 2564

85

≥5

90

≥5

95

กลุ่ม
เป้ำหมำย

บุคลากร

≥5

งบประมำณ
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
10

โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน

10.1) เพื่อให้ข้อ
ร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่
กาหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
เวลาที่กาหนด

100

100

100

นักศึกษา /
บุคลากร /
บุคคล
ทั่วไป

หัวหน้า
สานักงาน
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

≥1

นักศึกษา

-

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

80

นักศึกษา

-

≥1

นักศึกษา

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

≥80

นักศึกษา

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1 การจัดการเรียนการสอน - 1.1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
1.1.1) จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กาหนดเป็นเนื้อหา/กิจกรรม จิตสานึกในการป้องกันและต่อต้าน
กิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกัน
การสอนในรายวิชาที่
การทุจริต
และปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวข้อง
2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
2.1) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วาม 2.1.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้ดา้ นการ
จิตสานึกด้านคุณธรรม
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก 2.2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
2.1.2) จานวนกิจกรรมด้านคุณธรรม
ธรรมาภิบาล สาหรับ
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล
นักศึกษา
ทุจริต
2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
2.1.3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั การ
เข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3.1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
3.1.1) จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ ร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคมและ เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะ
3.1.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม
3.2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่ทา
สาธารณะ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม
4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ 4.1)เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลทีม่ ีการ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน เผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัย
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
กาหนด
4.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการประชาสัมพันธ์

≥1

นักศึกษา

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

60

นักศึกษา

-

40

บุคลากร

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

100

นักศึกษา/บุคลากร/
บุคคลทั่วไป

-
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100

บุคลากร

-

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันฯ

95

บุคลากร

-

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันฯ

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่ วข้องที่
เข้าอบรมเกีย่ วกับระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

80

บุคลากร

-

ฝ่ายคลังและพัสดุ

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรทีร่ ับรูด้ ้าน
การปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณ

≥80

บุคลากร

-

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

8.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้
เข้าอบรมเกีย่ วกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

85

บุคลากร

-

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย
4.3) เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5

โครงการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ งให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้
6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

6.1.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทัง้ หมด
ที่กาหนดขึ้นต่อปี
6.2.1) ร้อยละของงานที่มีการดาเนินการ
ตามจุดควบคุมที่กาหนด

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตหิ น้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
6

7
8

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การให้ความรู้และปลูก
จิตสานึกในการปฏิบัตติ น
ตามจรรยาบรรณ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

6.1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
7.1)เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตสานึก
ให้บุคลากรปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรความเข้าใจเกีย่ วกับเกณฑ์
การประเมินความโปร่งใส
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

9

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
9.1)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
การต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
9.1.2) จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรม

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
85

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร

-

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

นักศึกษา/บุคลากร/
บุคคลทั่วไป

-

หัวหน้าสานักงาน

≥5

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
10 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่กาหนด

100
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ต้ อ งให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่ างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ และความเข้ าใจร่ว มกั น ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานในเรื่ อ งการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่าง
เป็นระบบ

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิ บั ติ การด้ านการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต ไปสู่ก าร
ปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ าว จึงกาหนดทางการน าแผนปฏิ บั ติก ารด้านการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้ กับบุ คลากรภายในหน่ วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิ ดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลั ก ดั น ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
ที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็ น เครื่องมือในการสื่ อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2562
การติดตาม ประเมินผลเป็ นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้ การดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้ าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งานทราบถึ งความส าเร็จหรือความล้ ม เหลวของการดาเนิ นงาน และน าไปสู่ ก าร
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ ผู้รั บ ผิดชอบในแต่ล ะโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

18

ภาคผนวก

19

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

20

21

ระเบียบวาระการประชุม
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี
...................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
5.2 การจัดทาเล่มแผนปฏิบัติการด้านการปราบปรามทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี
.......................................
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์
2. นางสุริยาภา
3. นางสาวรดาศา
4. นางสาวทัศนียา
5. นางสาวสุมิตรา
6. นายศุภกิจ
7. นางสาวปาณิสรา

ศาสนนันทน์
โสภณวสุ
โพธิ์จาด
มีเปี่ยมสมบูรณ์
พรหมขุนทอง
ขจรกิตติมศักดิ์
นิตุธร

ประธาน

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น.
ประธานที่ประชุม อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามปฏิ ทิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านต่ าง ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ จานวนทั้งหมด 19 แผน โดยมีรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพเป็นผู้ดูแลและกากับติดตาม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
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จากการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
ผพ.ศ.2562 จานวนยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่
1. การจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดเป็นเนื้อหา/กิจกรรมการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. กิจกรรมส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล สาหรับนักศึกษา
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 1 กิจกรรม ได้แก่
1. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. การให้ความรู้และปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 1 กิจกรรม
ได้แก่
1. โครงการจัดการข้อร้องเรียน
โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายการดาเนินกิจกรรม/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
หัวหน้าสานักงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
5.2 การจัดทาเล่มแผนปฏิบัติการด้านการปราบปรามทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานที่ ป ระชุมได้มอบหมายให้ รักษาการหั ว หน้าส านักงานคณบดี จัดทาเล่ มแผนปฏิบัติด้านการ
ปราบปรามทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
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