แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับ สนุนแผนงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มที ัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์: ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั นที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ นชอบให้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้
องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์
อานวยการและการประสานการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ
ประเมิ น ผลและแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกั บ ภาคีทุก ภาคส่วนได้จัดท าขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั งนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
แต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น
ปัญ หาที่ส าคั ญ ของสั งคมไทย ทุ ก ภาคส่วนจึงต้ องให้ความตระหนัก ต่อปัญ หาการทุจริตที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของ
แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป
บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่
12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
1

2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่ก ารปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใ น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกั บยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย

1.2 โครงสร้างคณะ/วิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพและการดาเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับ
สากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริ มสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
สามารถนาความรู้ไปประยุ กต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและ
ประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัด บริก ารวิชาการให้แก่ชุมชนและสัง คม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิช าการทางด้า น
การพยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
( Wisdom Faith and Social Leadership )
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1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี
ทั ก ษะและมีค วามมุ ่ง มั ่น ในการปฏิบ ัต ิก ารพยาบาล สามารถน าความรู ้ม าใช้ใ นการปฏิบ ัต ิ มี
คุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่น
ได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริย ธรรม รู้จัก แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง
ทาความดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็ นวั ง หมายถึ ง เป็ นมหาวิท ยาลัย ที่เ น้นภาพลัก ษณ์ ทัก ษะ และบุคลิ ก ภาพที่
สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มแี หล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้าน
สุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students : มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ
และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการ
บริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
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A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความ
ฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนา
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งใน
ด้านทัศนคติและการดารงตน
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่จะดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บั ณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริก ารวิชาการ : วิท ยาลัยฯ มุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและต่า งประเทศ เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒนาและเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาจั ดท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนั น ทา เรื่ อ ง
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งได้กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์
ดังกล่าวนั้น ได้มีอิท ธิ พลต่อการตัด สินใจหรือการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ใ นตาแหน่งหน้าที่
บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทาให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์สว่ นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด
การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น
2. บุคลากรทุกระดับไม่วา่ จะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกั นและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ สินบน
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรีย ม
ความพร้อมรับ การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิท ยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
ตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ
โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(5) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ
ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อัน
เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี
ส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
3. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก
พ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
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4. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้เกิดประโยชน์
ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้านการจาหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด
จ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยิ นยอมหรือรู้เ ห็นเป็นใจให้
บุ ค คลในครอบครั ว ของตนรั บ ของขวั ญ ที่ มี ร าคาหรื อ มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ห้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับ บัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สว่ นตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่ นตนและญาติ
8. ให้ ห น่ ว ยงานรายงานการให้ ห รื อ รั บ สิ น บน และการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น
การขั ด ต่ อ นโยบายการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การให้ หรื อ รั บ สิ น บน และการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ น การกระท าความผิ ด วิ นั ย และจะถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2547 และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.3วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.7 วิทยาลั ยมีการประยุ กต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิด
ธรรมาภิบาล
4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มที ัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
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ค่าเป้าหมาย
75
≥4.80

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

61

62

63

64

1) เพื่อสร้างเสริมให้นกั ศึกษา 1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
มีจติ สานึกในการป้องกันและ เนือ้ หา/กิจกรรมให้ความรู้
ต่อต้านการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

≥1

≥1

≥1

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกให้กบั นักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษา
รับรูด้ ้านการต่อต้านการ
ทุจริต

-

80

80

1.4.1) จานวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

≥1

≥80

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

รายวิชา/กิจกรรม
ที่จัดการเรียนการ
สอน

-

-

-

-

-

ฝ่าย
วิชาการ

80

นักศึกษาทัง้ หมด
ของคณะ/
วิทยาลัย

-

-

-

-

-

ฝ่าย
วิชาการ

≥1

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

-

-

ฝ่าย
วิชาการ

≥60

≥80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

-

-

-

-

-

ฝ่าย
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

1.2

1.4

การจัดการเรียนการ
สอน -กาหนดเป็น
เนือ้ หา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้าน
การต่อต้านการทุจริต
สาหรับนักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของ
นักศึกษา

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

1.5

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

2)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
จิตสาธารณะ

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั
61

62

63

64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

1.5.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

-

≥1

≥1

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม
1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่
ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม

-

80

80

80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

40

75

75

บุคลากร
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1

กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด2ี ) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหา
วิทยาลั3) เพื่อประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่กาหนด

100

100

100

240 ข่าว

-

-

-

-

-

ฝ่าย
ประชา
สัมพันธ์

2.2

โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธกี าร
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความ

100

100

100

ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลด

-

-

-

-

-

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

61

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ ต่อ
ปี
2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ 2.2.2) ร้อยละของงานที่มี
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จ
การดาเนินการตามจุด
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ควบคุมที่กาหนด

62

63

64

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้

3.3

3.6

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ
การเผยแพร่ ให้
ความรู้และปลูก
จิตสานึกในการปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความรู้

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตสานึกให้บคุ ลากรปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่
รับรูเ้ กี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

3.6.2) จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

ระดับฯ

95

100

100

งานที่มกี าร
ดาเนินการตาม
จุดควบคุมที่
กาหนด

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

80

100

100

-

-

-

-

-

ฝ่ายพัสดุ

-

ระดับ
≥4

100

100

-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างานพัสดุ
-เจ้าหน้าที่พสั ดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
บุคลากรใน
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

≥80

≥80

≥80

บุคลากรใน
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล
ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล

≥5

≥4

≥4

ตัวแทนของ
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1
ส่งเสริมและสนับสนุน 1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซือ้ จัด
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ ภาครัฐ
จ้างภาครัฐ
อย่างถูกต้อง

3.2

งบประมาณ

-
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ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

61

62

63

64

100

100

100

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

-

-

-

-

-

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา
ที่กาหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
เวลาที่กาหนด
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ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

หัวหน้า
สานักงาน

2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

รายวิชา/
กิจกรรมที่
จัดการเรียน
การสอน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายวิชาการ

80

นักศึกษา
ทั้งหมดของ
คณะ/วิทยาลัย

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

≥60

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
เนือ้ หา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรูด้ ้านการ
ต่อต้านการทุจริต

พิจารณาจากจานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2562

≥1

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาระดับปริญาต
รี / ปริ ญ ญาโท ทุ ก ชั้ น ปี ที่ รั บ รู้ ด้ า นการ
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการคานวณ :

1.4.1) จานวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล
1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล
พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ค่า นิยมตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยใช้สู ต ร
การคานวณ :

กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

การจัดการเรียนการสอน กาหนดเป็นเนือ้ หา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1) เพื่อสร้างเสริมให้นกั ศึกษามี
จิตสานึกในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริตสาหรับนักศึกษา

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.4

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ
1.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์โครงการ
1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.5.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การส่งเสริม สนับสนุน ให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ
พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้นั ก ศึก ษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการ
คานวณ :

1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ ีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

2)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจติ
สาธารณะ

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

พิ จ า ร ณ า จ า ก จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ยที่ มีก ารท า/เข้ า ร่ วมกิจ กรรม
เพื่ อ สั ง คมและจิ ต สาธารณะต่ อ จ านวน
บุคลากรทั้งหมด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
≥1

โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.62-ก.ย.
63

งบ
ประมาณ
50,000

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

75

บุคลากร
หน่วยงาน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

2.2

โครงการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ด2ี ) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ Social
Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั
3) เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริต
6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธกี ารจัดการกับความ

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่
กาหนด

พิจ ารณาจากจ านวนข่ า วที่ มี ก ารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้
หน่วยงานจัดการศึกษาจานวน 240 ข่าว
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจานวน 120 ข่าว

100

240 ข่าว

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุม และลดระดั บ ความเสี่ย งเทีย บกั บ

100

ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่าย
บริหารงาน
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้

6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

ได้รับการควบคุมและลด ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
ระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
2.2.2) ร้อยละของงานที่ พิจารณาจากจานวนของงานที่ดาเนินการ
มีการดาเนินการตามจุด ควบคุมภายในตามภาระงานที่กาหนด
ควบคุมที่กาหนด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ
ทั่วไป

การควบคุมและ
ลดระดับฯ

100

งานที่มกี าร
ดาเนินการตาม
จุดควบคุมที่
กาหนด

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

100

-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างาน
พัสดุ
-เจ้าหน้าที่พสั ดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
บุคลากรใน
หน่วยงาน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายพัสดุ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าทีถ่ ูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง (หัวหน้า
สานักงาน หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ

3.2

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ต่ อ จ านวนบุ ค ลากร
วิชาชีพ
ทั้งหมด
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100

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
≥80

3.3

การเผยแพร่ ให้ความรู้และ
ปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตสานึกให้บคุ ลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรูเ้ กี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่รับรูเ้ กี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

3.6

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

3.6.2) จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมการต่อต้านการทุจริต

≥4

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ในหน้าที่/การจัดซือ้ -จัดจ้าง ที่ได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด

100

กลุ่มเป้าหมาย
-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างาน
พัสดุ
-เจ้าหน้าที่พสั ดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
ตัวแทนของ
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.62-ก.ย.
63

งบ
ประมาณ
-

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

หัวหน้า
สานักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อร้องเรียน

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด
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ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข
ในระยะเวลาที่
กาหนด

ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคั ญ ต่ อการบริ หารจั ด การเพื่ อให้เ กิด การประสานความร่ วมมือ ในการจั ดท าโครงการ/
กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีก ารพั ฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่ างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ
กลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่
การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติก ารด้านการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริต โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกั บแผนที่ก าหนดไว้ และนาไปสู่ก ารพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า
สามารถตอบสนองต่อ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
การติ ด ตาม ประเมิน ผลเป็ นเครื่ อ งมื อส าคั ญ ที่ จะสนั บ สนุ นให้ก ารดาเนิน งานของคณะ/
วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน
และนาไปสู่การปรับ เปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายได้ โดยจั ด ท าระบบการติ ด ตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนด
ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
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คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๕๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
.........................................................................
เพื่อให้การดาเนิ นงานจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานวิทยาลัย
พยาบาลและสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
๒. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมวดี คฤหเดช
๔. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
๖. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ
๗. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
๘. นายนพปฎล อินยาศรี
๙. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
๑๐. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
๑๑. นางสาวอัญชา แดงทองดี
๑๒. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
๑.จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒.เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูง
๓.ดาเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
๔.รายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๕.จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา
รับทราบ
๖.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๗.จัดทาแผนปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
2. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
3. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
5. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
7. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ
8. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
9. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
11. อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์
12. นายนพปฎล อินยาศรี
13. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
14. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
15. นางสาวอัญชา แดงทองดี
16. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานที่ประชุม : คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารแนบ) โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
2.เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563 เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง
3.ดาเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2563
4.รายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
5.จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อผู้บริหารหน่วยงานพิจารณารับทราบ
6.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
7.จัดทาแผนปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 ให้ร่วมกันพิจารณา
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อให้ บุ คลากรมีความเชื่อมั่นและไว้ว างใจในการบริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.3 วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.7 วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

27

4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
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ค่าเป้าหมาย
75
≥4.80

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

รายวิชา/
กิจกรรมที่
จัดการเรียน
การสอน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายวิชาการ

80

นักศึกษา
ทั้งหมดของ
คณะ/วิทยาลัย

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

≥60

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
เนือ้ หา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรูด้ ้านการ
ต่อต้านการทุจริต

พิจารณาจากจานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2562

≥1

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาระดับปริญาต
รี / ปริ ญ ญาโท ทุ ก ชั้ น ปี ที่ รั บ รู้ ด้ า นการ
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการคานวณ :

1.4.1) จานวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล
1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล
พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ค่า นิยมตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยใช้สู ต ร
การคานวณ :

กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

การจัดการเรียนการสอน กาหนดเป็นเนือ้ หา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1) เพื่อสร้างเสริมให้นกั ศึกษามี
จิตสานึกในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริตสาหรับนักศึกษา

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.4

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

1.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์โครงการ

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.5.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การส่งเสริม สนับสนุน ให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ
พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้นั ก ศึก ษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการ
คานวณ :

1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ ีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

2)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจติ
สาธารณะ

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

พิ จ า ร ณ า จ า ก จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ยที่ มีก ารท า/เข้ า ร่ วมกิจ กรรม
เพื่ อ สั ง คมและจิ ต สาธารณะต่ อ จ านวน
บุคลากรทั้งหมด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.62-ก.ย.
63

50,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

75

บุคลากร
หน่วยงาน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

100

240 ข่าว

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ด2ี ) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ Social
Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่
กาหนด

พิจ ารณาจากจ านวนข่ า วที่ มี ก ารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้
หน่วยงานจัดการศึกษาจานวน 240 ข่าว
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจานวน 120 ข่าว
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กิจกรรม/โครงการ

2.2

โครงการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั
3) เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริต
6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธกี ารจัดการกับความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้

6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและ
ลดระดับฯ

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

100

งานที่มกี าร
ดาเนินการตาม
จุดควบคุมที่
กาหนด

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

100

-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างาน
พัสดุ
-เจ้าหน้าที่พสั ดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายพัสดุ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
2.2.2) ร้อยละของงานที่
มีการดาเนินการตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุม และลดระดั บ ความเสี่ย งเทีย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี

100

พิจารณาจากจานวนของงานที่ดาเนินการ
ควบคุมภายในตามภาระงานที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง (หัวหน้า
สานักงาน หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าทีถ่ ูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

การเงิน
3.2

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ต่ อ จ านวนบุ ค ลากร
วิชาชีพ
ทั้งหมด

100

บุคลากรใน
หน่วยงาน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

3.3

การเผยแพร่ ให้ความรู้และ
ปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตสานึกให้บคุ ลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรูเ้ กี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่รับรูเ้ กี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

≥80

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล

3.6

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต

3.6.2) จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมการต่อต้านการทุจริต

≥4

-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างาน
พัสดุ
-เจ้าหน้าที่พสั ดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
ตัวแทนของ
หน่วยงาน

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

ฝ่ายประชา
สัมพันธ์

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ในหน้าที่/การจัดซือ้ -จัดจ้าง ที่ได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด

100

ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข
ในระยะเวลาที่
กาหนด

ต.ค.62-ก.ย.
63

-

หัวหน้า
สานักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อร้องเรียน

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด

32

มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ และขอให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา : 15.30 น.
วรรณรัตน์ ทองคันทา
(นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นพปฎล อินยาศรี
(นายนพปฎล อินยาศรี)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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