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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยกำหนดให้

หน่วยงานภาครัฐจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน  ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และจัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดำเนนิไปอย่างมีประสทิธิภาพ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการ

ทุจรติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิ

บาลของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก  

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจรติที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด  

 

  



3 
 

สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งคณะ/วิทยาลัย 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 

     1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 

     1.4.2 พันธกิจ (Mission) 4 

     1.4.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 

     1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 4 

     1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 4 

     1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

     1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

     1.4.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 4 

     1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals) 5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 

 2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

คณะ/วิทยาลัย 

7 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 8 

 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 9 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 10 

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 10 

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้าน.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

14 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 17 

 3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติ 
17 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

18 



4 
 

 

ภาคผนวก 

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

21 

 รายงานการประชุมที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

22 

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
สำคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมา
สู่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ฝ่ายกิจการพเิศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสถาบันสรา้งสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิารและแผนงาน 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกจิการพิเศษ 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาตา่งประเทศ 

 

หัวหนา้สำนักงาน 

1. ฝ่ายภาษาตา่งประเทศ  

 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  

 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา  

 1.3 งานวชิาการ  

1.4 งานแนะแนว 

 

2. ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 

2.1 งานบริหารงานบุคคล  

2.2 งานธุรการและสารบรรณ  

  2.3 งานพัสดุ          

  2.4 งานการเงิน  

  2.5 งานประชาสัมพันธ์   

  2.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สารสนเทศ 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สถาบันช้ันนำในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

 2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการ

เรียนรู้  เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต การศึกษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

 -Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู ้

 -Learning to do เป็นการเรียนเพื่อนำไปใช้งาน 

 -Learning to live together เป็นการเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 -Learning to be เป็นการเรียนรูเ้พื่อความเป็นมนุษย์ 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 สร้างสรรค์การเรยีนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรม 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิต ิ 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ทำงานอย่างมีพลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 
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1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน (Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : การให้บริการบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและความรู้ในระดับที่

สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพ และชีวติประจำวันได้ 

เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านความสามารถพิเศษ (TALENT) ใน

ระดับที่สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื ่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนร่วมใหบุ้คคลอื่นมกีารกระทำดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บ ุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที ่ม ีราคาหรือม ูลค ่าเก ินกว่าท ี ่กำหนดในประก าศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ใหข้องขวัญที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใชท้รัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ท ับซ้อน ถือเป ็นการกระทำความผิดว ิน ัยและจะถูกดำเนินการทางวิน ัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าดว้ยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรอืระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต 

 2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์ฯให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน)    

มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและ

เกิดธรรมาภบิาล 

  

2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต 

75.00 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำงบประมาณ พ.ศ.

2564 

≥85.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่ทำ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

-  40 75 75 บุคลากรหน่วยงาน - - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ดำเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อสนบัสนุน

ให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวทิยาลั3) 

เพื่อประกาศเจตจำนงต่อต้าน

การทุจรติ  

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทาง

ที่กำหนด 

 
 100 100 100 120 ข่าว - - - - -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

 2.2 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได ้ 

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ำหนดขึน้ต่อป ี 

 
 100 100 100 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

 
    ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  
2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจว่าการ

ดำเนิน งานจะบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่กำหนด 

 
 95 100 100 งานที่มกีาร

ดำเนินการตามจุด

ควบคุมที่กำหนด 

 
    ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

 
 80 100 100 -หัวหนา้สำนักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

 
    ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.2 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติ

ตนตาม

จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ระดั

บ≥4 

100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

     ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตสำนึกในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

  

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตสำนึกให้บคุลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

 
    ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.6 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจ

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทุจรติ 

3.6.2) จำนวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

 
 ≥5 4 4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

 
    ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

เกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจรติ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการ

ข้อร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ำหนด 

 
 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

 
    ฝ่าย

ภาษาต่างประ

เทศ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่

ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่มีการทำ/เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจิต

สาธารณะต่อจำนวนบุคลากร

ทั้งหมด 

75.00 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.63-

ก.ย.64 
-  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ดำเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อสนบัสนุน

ให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวทิยาลั3) 

เพื่อประกาศเจตจำนงต่อต้าน

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนข่าวที่ม ีการ

เ ผ ย แ พ ร ่ ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ซ ึ่ ง

ป ร ะก อบ ด ้ ว ยภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจำนวน 240 

ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจำนวน 

120 ข่าว 

100.00 120 ข่าว ต.ค.63-

ก.ย.64 
-  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได ้ 

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยงทัง้หมด

ที่กำหนดขึน้ต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่

ได ้ร ับการควบค ุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึน้ต่อปี 

 

100.00 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 
- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

  2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจว่าการ

ดำเนิน งานจะบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนของงานที่

ดำเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่กำหนด 

100.00 งานที่มกีาร

ดำเนินการตามจุด

ควบคุมที่กำหนด 

ต.ค.63-

ก.ย.64 
- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซือ้จัด

จ้าง (หัวหน้าสำนกังาน หัวหน้างาน

พัสดุ เจ้าหน้าที่พสัดุ หัวหน้างาน

การเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจดัซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

100.00 -หัวหนา้สำนักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 
- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 

 

100.00 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตสำนึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตสำนึกให้บคุลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจำนวน

บุคลากรทัง้หมด 

≥80.00 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 
- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทุจรติ 

3.6.2) จำนวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรมการต่อต้านการ

ทุจรติ 

≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 
- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ  

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาที่

กำหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจรติในหน้าที่/การจัดซือ้-จดั

จ้าง ที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา

ที่กำหนด 

100.00  ต.ค.63-

ก.ย.64 
- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมใหก้ับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน 

และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการดำเนนิงาน 

จัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
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ภาพกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัทำแผนปฏบิตักิารด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
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บันทกึขอ้ความ 
ขออนุมตัแิผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏบิตักิาร  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏบิตักิารดา้นตา่ง ๆ 
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