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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556 -
2560 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะครุ
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ทุกฝ่ายของคณะครุศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการ

ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้ วัดเป้าประสงค์  : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา ที่

ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 - 2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556  - 2560)  
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มี
การ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน 



 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
 
1.2 โครงสร้างคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
  



 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 
 
 
 
  



 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แม่แบบสถาบันผลิตครู 
1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและ

การฝึกหัดครูสู่อาเซียน 
2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่ง

ทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ 
4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 

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

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน 
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรียนรู้สู่สากล 
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ (Development Goals) 

1. ด้านการพัฒนาองค์กร  
- จัดวางระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการตรวจสอบ การมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแบบไตรภาคี ศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน  
- สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ด้านการวิจัย  



 

- สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์ โดยการหาทุนสนับสนุนเพ่ือท าวิจัย
ทั้งจากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ 

- สร้างเครือข่ายภาคีวิจัยระหว่างองค์กร เพ่ือพัฒนางานวิจัยเข้าสู่ระดับสากล 
- เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 

จากการท าวิจัย และน าไปตีพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพครู 

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Project-based learning, Problem-based learning, และ Brain-based learning 

- พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วยภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยในชั้นเรียน 

- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและค่านิยมโดยใช้กิจกรรมเชิงประจักษ์ 
4. ด้านการพัฒนาคณาจารย์ 

-เน้นการประสานงาน ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากรด้วยการด าเนินงาน
แบบ Team-based approach 

- ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการท าผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ 
ตลอดจนการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยก าหนดให้คณาจารย์สามารถสร้าง
นวัตกรรมทางด้านวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ (best 
practice) 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพ่ือ
ความเป็นครูมืออาชีพแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

5. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
- ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน เพ่ือยกระดับ

การพัฒนางานวิจัย  
- สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนให้มีการท างานวิชาการ 

งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการร่วมกัน 
- สนันสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม งานวิชาการกับ

คณาจารย์และนักศึกษาในประชาคมอาเซียน 
6. ด้านการบริการวิชาการ 



 

- จัดให้มีการจัดท าแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เผยแพร่ออกสู่
สาธารณชนทั้งแบบให้เปล่าและแบบหารายได้เข้าคณะ 

- เน้นการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และการสร้างองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์การสอน 

- เน้นการสร้างรายได้จากการผลิตต าราทางวิชาการและการบริการวิชาการ  
7. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้แบบมืออาชีพ 
ผสมผสานกับคุณธรรม ค่านิยมของสวนสุนันทา 

- สนันสนุนให้มีการใช้ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาจัดเป็น
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา 

- เน้นการจัดท าข้อมูลฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการ
สืบค้นของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป 

  



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ
อยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็น
การกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมี การกระท า
ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 



 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด

ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1) เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2) เพ่ือให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 

  



 

2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง
รุก 

บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
ตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้าน 
การทุจริต 

75 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

≥4.85 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 

2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการ
สอน  -ก าหนดเป็น
เนื้อหา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี
เนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรมที่
จัดการเรียนการ

สอน 

     นางสาวธิดารัตน์  
โชคนาคะวโร 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบันักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต   

-  80 80 80 นักศึกษาทั้งหมด
ของคณะ/วิทยาลยั 

     นางสาวธิดารัตน์  
โชคนาคะวโร 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรร
มาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/กิจกรรม      นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

   1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรร
มาภิบาล 

  ≥80 ≥60 ≥80 นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 

     นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/กิจกรรม      นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

  1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

-  80 80 80 นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 

     นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

    2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

- - 40 75 75 บุคลากรหน่วยงาน      นางกฤตติกา  
ไกรแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูล
ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3) 
เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 
 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อยา่งครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 240 ข่าว      นายพีรพล  
เช่ือมแก้ว 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
 2.2 โครงการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน 
1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวธิีการ
จัดการกับความเส่ียงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ
เส่ียงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเส่ียงเทียบกับ
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อป ี

  100 100 100 ประเด็นความเส่ียง
ที่ได้รับการควบคุม

และลดระดับฯ 

     นางสาวเมศินี  
อยู่ยั่งยืน 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนนิ งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคท์ี่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินการตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

  95 100 100 งานที่มีการ
ด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

     นางสาวเมศินี  
อยู่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

  80 100 100 -หัวหนา้ส านกังาน 
-หัวหนา้งานพัสด ุ
-เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
-หัวหนา้งาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

     นางสาวกัลยา  
สายประสิทธิ ์

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

 - ระดับ
≥4 

100 100 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

     นางกฤตติกา  
ไกรแก้ว 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้
และปลูกจิตส านกึใน
การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

3.3.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

     นางกฤตติกา  
ไกรแก้ว 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้ารว่ม
การอบรม 

  ≥5 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ
หน่วยงาน 

     นางรวินันท์  
พระยานอ้ย 
และ 
นางศรารัตน์  
เพิ่มญาติ 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

  100 100 100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

     นางสาว
ปรารถนา  
บัวดิศ 

 
 
 

  



 

2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -ก าหนด
เป็นเนื้อหา/กิจกรรมการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่
มีเน้ือหา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2563 

≥15 รายวิชา/
กิจกรรมที่
จัดการเรียนการ
สอน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางสาวธิดา
รัตน์  โชคนา
คะวโร 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านการต่อต้านการทุจริตส าหรับ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบันักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี/ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่รับรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษาทั้งหมด
ของคณะ/
วิทยาลยั 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรร
มาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมตามหลักธรรมาภิ
บาล 

≥15 โครงการ/
กิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนัก ศึกษาที่ เข้ า ร่ วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้สูตรการ
ค านวณ : 

 

≥60 นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนรว่มใน
การท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥15 โครงการ/
กิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

  1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนรว่มใน
การท ากจิกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนัก ศึกษาที่ เข้ า ร่ วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการค านวณ 
: 

 

≥80 นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นายหัสถชยั  
นวนประสงค์ 
และ 
นางสาวอรดี  
หอมวงศ์ 

    2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิต
สาธารณะต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางกฤตติกา  
ไกรแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของคณะครุศาสตร์ 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3) 
เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่าน
เว็ บ ไซต์ ซ่ึ งประกอบด้ วยภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 ข่าว 

100 240 ข่าว ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นายพีรพล  
เช่ือมแก้ว 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
หาวธิีการจัดการกบัความเส่ียง
เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง
ให้อยู่ระดับทีย่อมรับได้ 

 2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเส่ียงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเส่ียง
เทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนด
ขึ้นต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 
 

100 ประเด็นความ
เส่ียงที่ได้รับการ
ควบคุมและลด
ระดับฯ 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางสาวเมศินี  
อยู่ยั่งยืน 

  6.2) เพื่อให้เกดิความมั่นใจวา่การ
ด าเนนิ งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคท์ี่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่
มีการด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการตาม
จุดควบคุมที่ก าหนดต่อจ านวนงานทั้งหมด โดย
ใช้สูตรค านวณ 

 

100 งานที่มีการ
ด าเนินการตาม
จุดควบคุมที่
ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางสาวเมศินี  
อยู่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 
 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหนา้ส านกังาน 
หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสด ุหัวหน้างาน
การเงิน เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน) ที่เข้าอบรม
เกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้
ส านักงาน 
-หัวหนา้งาน
พัสดุ 
-เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
-หัวหนา้งาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าที่
การเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางสาวกัลยา  
สายประสิทธิ ์

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากร
ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

100 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางกฤตติกา  
ไกรแก้ว 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพตอ่
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางกฤตติกา  
ไกรแก้ว 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมการต่อต้านการทุจริต 

≥4 ตัวแทนของ
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางรวินันท์  
พระยานอ้ย 
และ 
นางศรารัตน์  
เพิ่มญาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตใน
หน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ได้รับการแกไ้ขใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข
ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

 นางสาว
ปรารถนา  
บัวดิศ 

 
 
 



 

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 ไปสู่การปฏิบัต ิ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ก 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 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ
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 เพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 


