
 7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563–มนีาคม 2564)  

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 8 ตัวชี้วัดและมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด บรรลุผล จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด บรรลุผล 3 ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด บรรลุผล จ านวน 6  

ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 

บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด  
จึงขอสรุปผลการด าเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 
1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วดั 

งบ 
ประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 
1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนื้อหา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีจิตส านึกในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชา
ที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 

≥1 - 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านการต่อต้านการทุจริตส าหรับ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับนักศึกษา
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญาตรี/ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่รับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการ
ค านวณ : 

 

80 - 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล 

≥1 - 

1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

≥60 - 

1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ  

  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ 

≥1 50,000 

1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดย
ใช้สูตรการค านวณ : 

 

80 - 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีจิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

75 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 



 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วดั 

งบ 
ประมาณ  

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทา
ลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social 
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 ข่าว 

100 - 

2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหา
วิธีการจัดการกับความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได้  

 2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนด
ข้ึนต่อปี 

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดข้ึน
ต่อปี 

ประเดน็ความเสี่ยงที่ไดร้ับการควบคุม     
และลดระดบัความเสี่ยง   x 100                    

ประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ตอ่ปี 

100 - 
 
 
 
 

2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด าเนิน งานจะ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงาน
ที่มีการด าเนินการตาม
จุดควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการ
ควบคุมภายในตามภาระงานที่ก าหนด 

จ านวนงานที่มีการด าเนินการตามจุดควบคุม
ที่ก าหนด x 100 

จ านวนงานทั้งหมด 

100 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหน้า
ส านักงาน หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) 
ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

จ านวนบคุลากรที่ปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการ
จัดซ้ือจัดจ้างที่เข้าอบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐ x 100 

จ านวนบคุลากรเกี่ยวข้องระบบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ 

100 - 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากร
ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ x 100 

จ านวนบุคลากรท้ังหมด 

100 - 



 4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วดั 

งบ 
ประมาณ  

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และ
ปลูกจิตส านึกให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 - 

3.5 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

1)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.5.1)ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้า
อบรมเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรมเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 - 

3.6 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

3.6.1) ร้อยละความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต 

พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรมการต่อต้านการทุจริต 

100 - 

3.6.2) จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมการต่อต้านการทุจริต 

100 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 
4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

2. สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน  

1.1 การจัดการเรียนการสอน ก าหนดเป็น
เนื้อหา/กิจกรรมการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีจิตส านึก
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

≥1 1 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้าน
การต่อต้านการทุจริตส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต   

80 100 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

≥1 1 

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥60 100 

1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ  

  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 1 

1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

80 89.53 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 91.30 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด 

100 100 

2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้  

 2.2.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดข้ึนต่อปี 

100 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน  

2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนิน 
งานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินการตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

100 100 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

100 100 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

100 100 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1) เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 100 

3.5 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้
เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 100 

3.6 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.6.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

100 100 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรม 

100 100 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

100 100 
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(รอบ 12 เดือน) แสดงกราฟดังภาพที่ 1 
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ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 


