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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มนีาคม 2565)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565)  

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด บรรลุผล จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1  

ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด บรรลุผล จ านวน 1  

ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 

บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด  
จึงขอสรุปผลการด าเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
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1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วดั 

งบ 
ประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก

ด้านการต่อต้านการทุจริต  
1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับนักศึกษา
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต  
 
 
 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญาตรี ทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการค านวณ : 
 

80 - 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้สูตรค านวณ : 
 

≥60 - 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

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

≥80 - 

  2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีจิตสาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 
 

75 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

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 360 ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 240 ข่าว 
หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 144 ข่าว 

100 - 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยง 

พิจารณาจากงานที่มีการด าเนินงานตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 
 
 
 

100 - 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วดั 

งบ 
ประมาณ  

เทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนด
ข้ึนต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 โครงการส่งเสริมการสร้างจิตส านึก

ในการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับบุคลากร
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

3.1.1 ระดับความพึง
พอใจในการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย  

พิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (นักศึกษา) ในการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

4.50 - 

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 - 
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2. สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบันักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต  

80 100 - 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิม  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รบัการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

≥60 95.18 - 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ  
  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 91.75 - 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่
ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

75 94.11 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลยั 
3) เพื่อประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

100 100 - 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้  
 

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเส่ียงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเส่ียงเทียบ
กับประเด็นความเส่ียงทั้งหมด
ที่ก าหนดขึ้นต่อป ี

100 85.71 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการต่อตา้น
การทุจริตให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบับุคลากรด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

3.1.1 ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการของมหาวิทยาลยั  

4.50 4.89 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ  

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 

100 100 - 

 
 
 

หากพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่บรรลุผล มีจ านวน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีจ านวน 4 ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต  
   ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   ตัวชี้วัด 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
สังคม  
   ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม  
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีจ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัด 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด  
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีจ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัด 3.1.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย บรรลุผล คิด
เป็นร้อยละ 
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต มีจ านวน 1 
ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 
 ตัวช้ีวัดทีไ่ม่บรรลุผล มีจ านวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีจ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัด 2.2.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี  
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โดยผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(รอบ 6 เดือน) แสดงกราฟดังภาพที่ 1 
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3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
1.1.1 ร้อยละของ

นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต  

80 วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดให้อาจารย์ประจ า
ชั้นทุกปี พบนักศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน 
โดยสอดแทรกแนวความคิดในเรื่องจริยธรรม
ที่ให้ความส าคัญต่อการปลอดการทุจริต และ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อชี้ให้เห็นว่า
นักศึกษาต้องตระหนัก ยึดถือปฏิบัติ และเพื่อ
เป็นการส่งเสริม พัฒนาด้านจิตใจให้มีความ
เป็นธรรม ทั้งยังสามารถท าให้เกิดจิตส านึกที่ดี
อันส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริตตามมา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญาตรีทุก
ชั้นปี ที่รับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 100 

 

1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

≥60 วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
สร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการ
ความรู้ทางการพยาบาล : การบริการสุขภาพ
และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ วันที่ 22-24 
ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 
วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา โดยนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วยงานบริการ
รักษาพยาบาล และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ 
รวมทั้งมีการฟังเทศน์ ฟังบรรยายธรรม เนื่อง
ในงานถวายผ้ากฐินสามัคคีประจ าปี
พุทธศักราช 2564 เป็นการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรที่อาจารย์และนักศึกษาจะได้ร่วมกัน
สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียง ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร สนองตอบยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม 34 คน เทียบกับจ านวน
เป้าหมายของโครงการ 42 คน = 
ร้อยละ 80.95 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
kf490tg423r  

วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการที่
จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม มี
เมตตากรุณา มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
สภาการพยาบาลก าหนด และเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามค าขวัญของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
จึงได้จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล 
(แบบออนไลน์) ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1” ข้ึน ณ วัดปัญญานันทา
รามอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย
จัดโครงการแบบเสมือนจริงในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference 
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม 124 คน เทียบกับจ านวน
เป้าหมายของโครงการ 124 คน = 
ร้อยละ 100 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
l0g53gr  

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/kf490tg423r
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/kf490tg423r
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/l0g53gr
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/l0g53gr
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ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม 

≥80 วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
สร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการ
ความรู้ทางการพยาบาล : การบริการสุขภาพ
และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ วันที่ 22-24 
ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 
วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมาโดยนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วยงานบริการ
รักษาพยาบาล และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ 
เนื่องในงานถวายผ้ากฐินสามัคคีประจ าปี
พุทธศักราช 2564 เป็นการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรที่อาจารย์และนักศึกษาจะได้ร่วมกัน
สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียง เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สนองตอบ
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย  

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 
34 คน เทียบกับจ านวนเป้าหมาย
ของโครงการ 42 คน = ร้อยละ 
80.95 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
kf490tg423r  

วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ประชาชนทั่วไป ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพ
และกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 โดยมีอาจารย์
พยาบาลเป็นผู้ฉีดวัคซีนและนักศึกษา
พยาบาลเป็นผู้ช่วยอาจารย์ รวมทั้งคอย
แนะน าและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์
การแพร่ะบาดของโรค COVID-19 ซึ่งช่วยลด
ความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การ
รักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรค 
COVID-19 ได้ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการ
สนับสนุนวัคซีนจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ  
55 คน เทียบกับจ านวนเป้าหมาย
ของโครงการ 55 คน = ร้อยละ 100 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
hb6j89l  

1.3.2 ร้อยละของบุคลากร
ที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

75 วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
สร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการ
ความรู้ทางการพยาบาล : การบริการสุขภาพ
และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ วันที่ 22-24 
ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 
วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมาโดยนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่วยงานบริการ
รักษาพยาบาล และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ 
เนื่องในงานถวายผ้ากฐินสามัคคีประจ าปี
พุทธศักราช 2564 เป็นการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรที่อาจารย์และนักศึกษาจะได้ร่วมกัน
สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียง เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สนองตอบ
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย  

ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม (รอบ 6 เดือน = 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 94.11) 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
kf490tg423r  

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/kf490tg423r
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/kf490tg423r
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/hb6j89l
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/hb6j89l
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/kf490tg423r
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/kf490tg423r
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ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ประชาชนทั่วไป ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพ
และกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 โดยมีอาจารย์
พยาบาลเป็นผู้ฉีดวัคซีนและนักศึกษา
พยาบาลเป็นผู้ช่วยอาจารย์ รวมทั้งคอย
แนะน าและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์
การแพร่ะบาดของโรค COVID-19 ซึ่งช่วยลด
ความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การ
รักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรค 
COVID-19 ได้ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการ
สนับสนุนวัคซีนจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
hb6j89l  

วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
สร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการ
ความรู้ทางการพยาบาล : การบริการสุขภาพ
และบ าเพ็ญจิตสาธารณะ วันที่ 4-5 มีนาคม 
2565 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วังน้ า
เขียว จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดมีทัศนะคติที่ดีในการเป็นจิตอาสาและการ
บ าเพ็ญจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและ
ชุมชนวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/
ojkfg409vecv  

วิทยาลัยฯ ส่งอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็น
พยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
สถานที่ต่างๆ เช่น ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 บางซื่อ ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 
จ๊ีด-ทองค า บ าเพ็ญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
19 วงศ์สว่าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ 
ทังศุบุตร ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสน
นอก ณ สนามกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-
ญี่ปุ่น ดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 
สโมสรวัฒนธรรมหญิง ณ จุดบริการฉีดวัคซีน
ตลาดสะพานขาว มหานาค  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่

มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

100 จ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 180 ข่าว https://nurse.ssru.ac.th/th  

https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/hb6j89l
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/hb6j89l
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/ojkfg409vecv
https://nurse.ssru.ac.th/th/news/view/ojkfg409vecv
https://nurse.ssru.ac.th/th
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ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2.2.1  ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่
ก าหนดข้ึนต่อปี 

90      วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ได้โดยระบุความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
และมหาวิทยาลัย ใน 5 ด้าน ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 
2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากร 4) 
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 5) 
ความเสี่ยงการทุจริต ประเมินระดับความ
รุนแรงของผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง โดย
น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง-สูงมาก จ านวน 
7 ประเด็น น ามาบริหารจัดการความเสี่ยง  
     วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน (มีนาคม 2565) และ 12 เดือน 
(กันยายน 2565) โดยรอบ 6 เดือน มีความสี่
ยงลดลงจ านวน 6 ประเด็น จาก 7 ประเด็น 
มีการส่งรายงานผลการด าเนินงานไปยังกอง
นโยบายและแผน บันทึกข้อความที่ วพบ.151 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 

85.71 บันทึกข้อความที่ วพบ.151 วันที่ 14 มีนาคม 
2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
3.1.1 ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย  

4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา) ใน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย 

4.89 
(ข้อมูล ณ มีนาคม 2565) 

อ้างอิงข้อมูลรายงานผลความพึงพอใจการ
ให้บริการ รอบ 6 เดือน จากส านักอธิการบดี 
เลขบันทึก สนอ./340 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
4.1.1  ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 

100 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่/การ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ไม่มีข้อร้องเรียน - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


