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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนแผนงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุก

หนว่ยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรและนักศกึษาที่มทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทจุริต 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของ

มหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 เป้าประสงค์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

 เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ 

 ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์: ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น 

เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรว่มจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

แตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของ

แตล่ะหน่วยงาน พรอ้มกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
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2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 

 

 

1.2 โครงสร้างคณะ/วิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศกึษาที่บริหารจัดการการศกึษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้ง

ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับ

สากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

 3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคม  

 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกใน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและ

ประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 

3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน

การพยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

 ( Wisdom Faith and Social Leadership ) 
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1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  

(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี

ทักษะและมีความมุ ่งมั ่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู ้มาใช้ในการปฏิบัติ มี

คุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่น

ได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง

ท าความดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน

การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล” 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้าน

สุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

 S = Smart Students : มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ 

และมีบุคลิกภาพด ี

 M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการ

บริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภบิาล   



6 
 

 A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความ

ฉลาด สร้างสรรค ์และสามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  

 R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน า

ผลการวิจัยมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

 T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งใน

ด้านทัศนคติและการด ารงตน 

 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิ ด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่วา่จะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)    

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1.3 วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.7 วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิด    

ธรรมาภบิาล 

 1.8มหาวิทยาลัยมีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

≥85.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการ

สอน  -ก าหนดเป็น

เนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษา

มีจติส านึกในการป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรม

ที่จัดการเรียนการ

สอน 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

การต่อตา้นการทุจรติ

ส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อตา้นการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของนักศกึษา

รับรูด้้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ   

-  80 80 80 นักศึกษาทัง้หมด

ของคณะ/

วิทยาลัย 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาลของ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

   1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

  ≥80 ≥60 ≥60 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

  1.5.2) ร้อยละของนักศกึษาที่

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  80 80 80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

- - 40 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงาน

ได้ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจรติ 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 240 ข่าว - - - - - ฝ่าย 

ประชา 

สัมพันธ์ 

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

1) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

  100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

- - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ภายใน 

 

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

ทั่วไป 

  2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

- - - - - เจ้าหน้าที่

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

  80 100 100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

- - - - - ฝ่ายพัสดุ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 - ระดับ

≥4 
100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

บุคคล 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรู้และปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

บุคคล 

3.5 โครงการสรา้งความรู้ 1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวาม 3.5.1)ร้อยละความรู้ความ     ≥80 ผู้บริหาร      ฝ่ายประชา 



14 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

หน่วยงาน สัมพันธ ์

3.6 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ

ให้กับบุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1)ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

    ≥80 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

3.6.2)จ านวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

    100      

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

  100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

- - - - - หัวหน้า

ส านักงาน 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษามี

จิตส านึกในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/

กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ที่มีการจัดการเรียน

การสอนในปีการศึกษา 2563 

≥1 รายวิชา/

กิจกรรมที่

จัดการเรียน

การสอน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายวิชาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านึก

ให้กับนักศกึษาด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศึกษารับรูด้้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับปริญาต

รี/ป ริญญาโท ทุกชั้ นปี  ที่ รับ รู้ด้ านการ

ต่อตา้นการทุจรติ โดยใชสู้ตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษา

ทั้งหมดของ

คณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก

ธรรมาภิบาลของนกัศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความ

เข้าใจและปลกูฝังจิตส านกึด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การปลูกฝังสง่เสรมิ สนับสนุน ให้นักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลกัธรร

มาภิบาล 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

1.4.2) ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้สูตร

การค านวณ : 

 

≥60 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การส่งเสรมิ สนับสนุน ให้นกัศึกษามสี่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

50,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

  1.5.2) ร้อยละของ

นักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสรมิ สนับสนุน 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการ

ค านวณ : 

 

80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิ จ า รณ าจ า ก จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน

บุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการสรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

เพื่อสรา้งภาพลักษณใ์หก้ับ 

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้น

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล

ที่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางที่

ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 ข่าว 

100 240 ข่าว ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยง 1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน  2.2.1) ร้อยละของ พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ 100 ประเด็นความ ต.ค.63-ก.ย. - ฝ่าย



17 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

และควบคุมภายใน สามารถหาวิธกีารจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 
 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีได้รับการควบคมุและลดระดับความ

เสี่ยง   x 100                    

ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อป ี

เสี่ยงที่ไดรั้บ

การควบคมุและ

ลดระดับฯ 

64 บรหิารงาน

ทั่วไป 

  2) เพือ่ให้เกิดความมั่นใจวา่การ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่

มีการด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการ

ควบคุมภายในตามภาระงานที่ก าหนด 
จ านวนงานที่มีการด าเนินการตามจุดควบคุม 

ที่ก าหนด x 100 
จ านวนงานทั้งหมด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกนัการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าทีถู่กต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้

จัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกับการจัดซือ้จดัจ้าง (หัวหน้า

ส านักงาน หัวหน้างานพสัดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

หัวหน้างานการเงิน เจ้าหนา้ที่ฝ่ายการเงิน) 

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 
จ านวนบคุลากรที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ x 100 

จ านวนบคุลากรเกี่ยวข้องระบบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายพัสดุ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 
จ านวนบคุลากรที่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ x 100 

จ านวนบคุลากรทั้งหมด 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายบรหิาร 

งานบุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรู้และปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่รับรูเ้กี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรูเ้กี่ยวกับ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

บุคคล 

3.5 โครงการสรา้งความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1)ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของผู้เข้า

อบรมเกี่ยวกับเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 ผู้บริหาร

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 
 ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

3.6 โครงการสรา้งความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติให้กับบุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

3.6.1)ร้อยละความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมการต่อตา้นการทุจรติ 

100 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

3.6.2)จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรมการต่อตา้นการทุจรติ 

100 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ

ในหน้าที่/การจัดซือ้-จัดจ้าง ที่ได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- หัวหน้า

ส านักงาน 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติ ดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  
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ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ที ่๒๙/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
......................................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ  ที่ปรึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมวดี  คฤหเดช  ประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก    รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์    กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข   กรรมการ 
๗. นายนพปฎล  อินยาศรี    กรรมการ 
๘. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา   กรรมการ 
๙. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์   กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัญชา  แดงทองดี    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

๑.จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒.เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ เพ่ือขออนุมัติจาก

ผู้บริหารระดับสูง 
๓.ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ 
๔.รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๕.จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา

รับทราบ 
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๖.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๗.จัดท าแผนปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
 

               สั่ง  ณ  วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ) 
                              คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 

เวลา  14.00-16.00 น. 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช  
2. อาจารย์นภพรพัชร  มั่งถึก 
3. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์     
4. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข    
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์     
6. ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน      
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์   
8. อาจารย์ ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์    
9. นายนพปฎล  อินยาศรี     
10. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา    
11. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์        
12. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
13. นางสาววรรณรัตน์  ทองคันทา 

 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
ประธานที่ประชุม  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 :  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ตามเอกสารแนบ) โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 1.จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2.เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564 เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง 
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 3.ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 4.รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 5.จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้บริหารหน่วยงานพิจารณารับทราบ 
 6.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 7.จัดท าแผนปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 ให้ร่วมกันพิจารณา 

 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1)  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.3 วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
1.7 วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

≥85.00 
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แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษามี

จิตส านึกในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/

กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ที่มีการจัดการเรียน

การสอนในปีการศึกษา 2563 

≥1 รายวิชา/

กิจกรรมที่

จัดการเรียน

การสอน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายวิชาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านึก

ให้กับนักศกึษาด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศึกษารับรูด้้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับปริญาต

รี/ป ริญญาโท ทุกชั้ นปี  ที่ รับ รู้ด้ านการ

ต่อตา้นการทุจรติ โดยใชสู้ตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษา

ทั้งหมดของ

คณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก

ธรรมาภิบาลของนกัศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความ

เข้าใจและปลกูฝังจิตส านกึด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การปลูกฝังสง่เสรมิ สนับสนุน ให้นักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลกัธรร

มาภิบาล 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

1.4.2) ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้สูตร

การค านวณ : 

 

≥60 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

 1.5 กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การส่งเสรมิ สนับสนุน ให้นกัศึกษามสี่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

50,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

  1.5.2) ร้อยละของ

นักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสรมิ สนับสนุน 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการ

ค านวณ : 

 

80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิ จ า รณ าจ า ก จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน

บุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการสรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

เพื่อสรา้งภาพลักษณใ์หก้ับ 

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้น

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล

ที่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางที่

ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 ข่าว 

100 240 ข่าว ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยง 1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน  2.2.1) ร้อยละของ พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ 100 ประเด็นความ ต.ค.63-ก.ย. - ฝ่าย
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

และควบคุมภายใน สามารถหาวิธกีารจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 
 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีได้รับการควบคมุและลดระดับความ

เสี่ยง   x 100                    

ประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อป ี

เสี่ยงที่ไดรั้บ

การควบคมุและ

ลดระดับฯ 

64 บรหิารงาน

ทั่วไป 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่การ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่

มีการด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการ

ควบคุมภายในตามภาระงานที่ก าหนด 
จ านวนงานที่มีการด าเนินการตามจุดควบคุม 

ที่ก าหนด x 100 
จ านวนงานทั้งหมด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกนัการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าทีถู่กต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้

จัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกับการจัดซือ้จดัจ้าง (หัวหน้า

ส านักงาน หัวหน้างานพสัดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

หัวหน้างานการเงิน เจ้าหนา้ที่ฝ่ายการเงิน) 

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 
จ านวนบคุลากรที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ x 100 

จ านวนบคุลากรเกี่ยวข้องระบบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายพัสดุ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 
จ านวนบคุลากรที่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ x 100 

จ านวนบคุลากรทั้งหมด 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายบรหิาร 

งานบุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรู้และปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่รับรูเ้กี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรูเ้กี่ยวกับ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

บุคคล 

3.5 โครงการสรา้งความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1)ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของผู้เข้า

อบรมเกี่ยวกับเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 ผู้บริหาร

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 
 ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

3.6 โครงการสรา้งความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติให้กับบุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

3.6.1)ร้อยละความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมการต่อตา้นการทุจรติ 

100 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

3.6.2)จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรมการต่อตา้นการทุจรติ 

100 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ

ในหน้าที่/การจัดซือ้-จัดจ้าง ที่ได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

- หัวหน้า

ส านักงาน 
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มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ และขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  :  เรื่องอ่ืนๆ 

(ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา  :  16.00 น.  
 
 
             วรรณรัตน์ ทองคันทา 

  (นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

                   นพปฎล  อินยาศรี 
                    (นายนพปฎล  อินยาศรี) 

      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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