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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโนบาย 
เป้าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : วิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ  
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้ำงคณะ/วิทยำลัย 

**ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในครำวประชุม คร้ังท่ี  8/2558 
 
1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ในครำวประชุม คร้ังที่ 
2/2563 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐำนคณะ/วิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 
1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนิน
ชีวิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการท างานในระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ 
และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 
 2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน และสากล 
 3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  
 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1.4.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ

พยาบาล และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
1.4.4 เสำหลัก (Pillar) 
 1) ความรู้ (Knowledge) 
   2) คุณธรรม (Moral) 
   3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation) 
   4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 
 
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 

 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
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นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความ
ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
1.4.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 
 S = Smart Students : มีนักศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี

บุคลิกภาพด ี
 M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการ

บริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
 A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด 

สร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
 R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน า

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

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้าน
ทัศนคติและการด ารงตน 

 
1.4.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ
อยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้ อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น      ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็น
การกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมีการกระท า
ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 
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 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด

ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  1)  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์(หน่วยงำน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโนบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์(หน่วยงำน)    
 1.บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

2.เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
3.บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
4.วิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
      แนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 64 ส านักงานอธิการบดี 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

กันยายน 64 ส านักงานอธิการบดี 

3. ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 ส านักงานอธิการบดี 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 ระดับ
หน่วยงาน 

กันยายน 64 หน่วยงาน 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทั้งหมดให้ส านักงาน
อธิการบดี 

กันยายน 64 หน่วยงาน 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กันยายน 64 ส านักงานอธิการบดี 

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 หน่วยงาน 

8. หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดส่งให้
ส านักงานอธิการบดี 

ทุกสิ้นเดือน หน่วยงานเจ้าภาพ 

9. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ทุกสิ้นเดือน ส านักงานอธิการบดี 

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 65 ส านักงานอธิการบดี 
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2.5.1 แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) หน่วยงำน 

เจ้ำภำพ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต  

80 80 80 80 80 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
และปลูกฝังจิตส านึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบัการ
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

    

2)เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม 

75 75 75 75 75 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กอง
บริหารงาน

บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ
1) เพื่อประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงานของ

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการ

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทยา
บริการและ
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) หน่วยงำน 

เจ้ำภำพ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทาลัยราชภัฏ
สวนสนุันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริต 

เผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลผุล
ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของ
งานที่มีการ
ด าเนินงานตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กองนโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

- - - - - กองคลัง 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) หน่วยงำน 

เจ้ำภำพ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.2 โครงการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของมหาวิทยาลัย
อย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของ
รายการจัดซื้อ-จัด
จ้างทีน่ าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัต่อ
รายการจัดซื้อ-จัด
จ้างทั้งหมด 

100 100 100 100 100 กองคลัง - - - - - กองคลัง 

3.3 โครงการส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ระดับความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลยั  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร - - - - - ส านักงาน
อธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของ
ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กองกลาง 
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2.5.2 แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำ
น 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

หน่วยงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับนักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 
 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดบั
ปริญาตรี ทุกช้ันปี ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การต่อต้านการทุจรติ โดยใช้สตูรการ
ค านวณ : 
 

80 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคณุธรรม
จริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสรมิด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการปลกูฝัง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรม  
โดยใช้สูตรค านวณ : 
 
 
 
 

≥60 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำ
น 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

หน่วยงำน 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามสีว่น
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ โดยใช้สตูรการ
ค านวณ : 
 
 

≥80 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  2)เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมี
จิตสาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากร
ที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่มีการท า/เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและจติสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

75 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายบรหิารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้ใช้ Social Media ในการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการ
เผยแพรผ่่านเว็บไซตซ์ึ่งประกอบดว้ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ก าหนดให ้
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 360 
ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 
240 ข่าว 

100 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำ
น 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

หน่วยงำน 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 144 
ข่าว 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การด าเนินงานจะบรรลผุล
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่วาง
ไว ้ 
 

2.2.1) ร้อยละของงานท่ีมี
การด าเนินงานตามจดุ
ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากงานท่ีมีการด าเนินงาน
ตามจุดควบคุมที่ก าหนด 
 
 
 

100 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซือ่สัตย์สุจริต ปฏิบตัิหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 
3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากร
ทีเ่กี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง 
(หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้างานการเงนิ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน) ท่ีเข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
โดยใช้สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 

100 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายพัสด ุ

3.2 โครงการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลยัอย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่น าเผยแพร่
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

พิจารณาจากรายการจดัซื้อ – จัดจ้าง
ที่น าเผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อ-จัดจา้ง
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึน้ไปต่อ

100 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายพัสดุและ 
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



14 
 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำ
น 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ

หน่วยงำน 

ต่อรายการจัดซื้อ-จดัจ้าง
ทั้งหมด 

รายการจัดซื้อ-จัดจา้งทั้งหมดที่มี
วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 

3.3 โครงการส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับบุคลากรด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 

3.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการของ
มหาวิทยาลยั  

พิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (นักศึกษา) ในการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

4.50 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- วิทยาลัย
พยาบาลและ

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการจดัการข้อ

ร้องเรียน 
1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ในเวลาทีก่ าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน้าท่ี/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่
ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- วิทยาลัย
พยาบาลและ

สุขภาพ 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ โครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกดิผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก  
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ค ำสั่งวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
ที ่ ๑๙.๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

......................................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังนี้ 
๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อรรถารส  กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข   กรรมการ 
๔. อาจารย์กันยา นภาพงษ์    กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายนพปฎล  อินยาศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที่  

๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. สนับสนุนและอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. ผลักดันผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๔. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี และประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช  ประธาน 
๒. นายนพปฎล อินยาศรี    กรรมการ 
๓. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์   กรรมการ 
๔. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา    กรรมการ 
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๕. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้ำที ่

๑. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี และประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ๒. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ๕ ปี และประจ าปีงบประมาณ
๒๕๖๕ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 
 ๓. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ๔ .รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ๕. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารหน่วยงานพิจารณารับทราบ 
  ๖ .ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ๗.จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 

                      สั่ง  ณ  วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ ) 

                                            คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
วันพุธที่ 22 กันยำยน พ.ศ.2564 

เวลำ  12.00-13.30 น. 
 

ผู้มำประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ 
5. อาจารย์กันยา นภาพงษ์ กรรมการ 
6. นายนพปฎล  อินยาศรี  กรรมการ 
7. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา กรรมการ 
8. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 
9. นางธัญลดา เลี้ยงอยู่ กรรมการ 
10. นางสาวอัญชา  แดงทองดี กรรมการ 
11. นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ กรรมการ 
12. นายสุรศักดิ์ เพชรทอง กรรมการ 
13. นางสาวเบญจพร เติมสิน กรรมการ 
14. นางสาววรรณรัตน์  ทองคันทา กรรมการและเลขานุการ 

 
ระเบียบวำระท่ี 1 :  เรื่องประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท า
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นจ านวน 17 แผน เพ่ือให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนปฏิบัติการ ด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล ผู้ด ำเนินกำร 
1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณธัญลดา เล้ียงอยู ่

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา คุณกษิรา เหลืองอร่าม 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนสร้างความสัมพันธก์ับเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา คุณกษิรา เหลืองอร่าม 

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจยั รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณอัญชา แดงทองดี 

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณอัญชา แดงทองดี 

6 แผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา คุณวราลี พรหมปฏิมา 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได ้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คุณอัญชา แดงทองดี 

8. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณเบญจพร เติมสิน 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณสุรศักดิ์ เพชรทอง 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ก ำกับดูแล ผู้ด ำเนินกำร 
10. แผนพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณนฤมล รุ่งอินทร์ 

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณนฤมล รุ่งอินทร์ 

12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณวรรณรัตน์ ทองคันทา 

13. แผนการจัดการความรู ้ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณอัญชา แดงทองดี 

14. แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณวรรณรัตน์ ทองคันทา 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณกานต์พิชชา แสนค าหม ี

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณธัญลดา เล้ียงอยู ่

17. แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณวรรณรัตน์ ทองคันทา 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  3 :  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  :  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
 4.1 เรื่องค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำม
กำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของวิทยาลัย 
พยาบาลและสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
คณะกรรมการ 2 ชุด  ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการเป็นกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส านักงานเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน หัวหน้า
ส านักงาน หัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ (รายละเอียด
ดังแนบ) 
  

4.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ภำพรวมของมหำวิทยำลัย) 
 ตามที่มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน นั้น สรุปได้ดังนี้ 
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สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 จากตารางสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จ านวนชมรมด้านการต่อต้านการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดที่ 1.5.1  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม
และจิตสาธารณะ มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนตัวชี้วัดที่ 1.5.2  ร้อย
ละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 2.76 เนื่องจากมีโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงท าให้ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี  มีผลการ
ด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2  ร้อยละของงานที่มีการด าเนินการตาม
จุดควบคุมที่ก าหนด ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละของ
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่น าเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัด
จ้างทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 3.6.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อย
ละ 0 เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมิน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของ
ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
71.43 
โดยแยกเป็นรำยละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

เทียบกับ
เป้ำหมำยคิด
เป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต       

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

≥15 10 66.67 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 80 20.04 25.05 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จ านวนชมรมด้านการต่อต้านการทุจริต ≥1 1 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านยิม ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

≥15 18 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภบิาล 

≥60 5.67 9.45 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1  จ านวนกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ ≥15 15 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.2  ร้อยละของนักศึกษาทีม่ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

≥80 2.21 2.76 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 75 21.1 28.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย      
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 

100 43.90 43.90 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความ
เส่ียงเทียบกับประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

100 90 90.00 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2  ร้อยละของงานที่มีการด าเนินการตามจุดควบคุมทีก่ าหนด 100 N/A 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่วข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ 

100 N/A 0 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละบุคลากรที่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณวิชาชพี 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1  ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ ≥80 77.45 96.81 

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ร้อยละของรายการจัดซ้ือ-จัดจา้งที่น าเผยแพร่ขอ้มูลการจัดซ้ือจดัจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตอ่รายการจัดซ้ือ-จัดจ้างทั้งหมด 

100 N/A 0 

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 N/A 0 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.1 ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ≥80 N/A 0 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 จ านวนบุคลากรที่เข้ารว่มการอบรม 100 N/A 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต       
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1  ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 100 71.43 71.43 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี  5  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
5.1 การพิจารณาวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามการ 

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ส านักงานอธิการบดีได้จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2564 แบบออนไลน์ ได้ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยก าหนด วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดัง ตาราง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
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ระดับมหำวิทยำลัย 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการต่อต้านการทุจริต 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
การต่อต้านการทุจริต  

80 80 80 80 80 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

    

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ  1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

75 75 75 75 75 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กอง
บริหารงาน

บุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของมหา
วิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ Social 
Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทยา
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของงานที่มีการด าเนินงานตาม
จุดควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กองนโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า
อบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

- - - - - กองคลัง 

3.2 โครงการปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่น า
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทั้งหมด 

100 100 100 100 100 กองคลัง - - - - - กองคลัง 

3.3 โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร - - - - - ส านักงาน
อธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กองกลาง 
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วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพจัดท าแผนยทุธศาสตร์ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
ก าหนด วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัดและคา่เป้าหมาย ดังนี ้

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำน 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต  
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจ านวนนกัศึกษาระดับ
ปริญาตรี ทุกชั้นป ีที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการค านวณ 
: 
 

80 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิม  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและปลูกฝังจิตส านกึด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
 
 
 
 

พิจารณาจากจ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลกูฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้สูตรค านวณ : 
 
 
 
 

≥60 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำน 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงำน 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

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

≥80 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่
ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มกีารท า/เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 
 

75 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้
ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลยั 
3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซ่ึงประกอบด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 360 ขา่ว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 240 
ข่าว 
หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 144 ข่าว 

100 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำน 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงำน 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

2.2.1) ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

พิจารณาจากงานที่มีการด าเนินงานตาม
จุดควบคุมที่ก าหนด 
 
 
 
 

100 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหนา้
ส านักงาน หวัหนา้งานพัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝา่ย
การเงิน) ที่เข้าอบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ โดยใช้สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 

100 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายพัสด ุ

3.2 โครงการปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ขอ้มูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยั 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
อย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่น าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ
รายการจัดซื้อ-จัดจา้งทั้งหมด 

พิจารณาจากรายการจัดซื้อ – จัดจ้างทีน่ า
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจา้งผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมวีงเงิน
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมดที่มีวงเงินตั้งแต่ 
500,000 บาทขึ้นไป 

100 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- ฝ่ายพัสดุและ 
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำอธิบำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย 

ของ
ตัวชี้วัด 

ระยะ 
เวลำ

ด ำเนินงำน 

งบ 
ประมำณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหน่วยงำน 

3.3 โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการต่อตา้น
การทุจริตให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

3.3.1 ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการของมหาวิทยาลยั  

พิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (นักศึกษา) ในการให้บริการ
ของมหาวิทยาลยั 

4.50 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- วิทยาลยัพยาบาล
และสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 

พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน้าที่/การจัดซ้ือ-จัดจ้าง ที่ได้รบั
การแก้ไขในระยะเวลาทีก่ าหนด 

100 ต.ค.64-ก.ย.
65 

- วิทยาลยัพยาบาล
และสุขภาพ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวำระท่ี  6  :  เรื่องอ่ืนๆ 

(ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลำ  :  13.30 น.  
 
 
             วรรณรัตน์ ทองคันทา 

  (นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

                   นพปฎล  อินยาศรี 
                    (นายนพปฎล  อินยาศรี) 

      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ประชุมออนไลน์ผ่ำนทำงโปรแกรม  

Google meet 

 


