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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร  
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดสรร
ทรัพยากร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 - 2560 และเพ่ือให้
การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2565) ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ เพ่ือการประสานงานและ
ติดตาม และสนับสนุนการการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการ
ประกันคุณภาพ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สรุปดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิปัญญา ท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพนัธ์ กบัเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

          1. ร้อยละของบุคลากรและนักศกึษาที่มทีัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจรติ 

2. คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ : ITA 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการ
โครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตาม
และประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางใน
การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2565) 
สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้น
ไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 



1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหนว่ยงานช้ันน าในระดับอุดมศกึษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

   1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

4.  สรา้งสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย

ทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

     พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

เสาหลัก 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.2.6 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

   1.2.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ 

โดยตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

1.2.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 



 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นหนว่ยงานที่มแีหลง่เรียนรู้หลากหลายมิต ิทันสมัย  

และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 

อย่างมรีะบบหรอืไม่มรีะบบ ทั้งนีส้ามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  

1.2.9  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.2.10 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ  

   เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

  



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและตอ่ต้านการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย

ไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์สว่นตัว แตผ่ลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ 

และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัว

เป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการ

คอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน ใน

ทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อม

รับการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับ

สินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ที่

เกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ตอ้งแจง้ให้ผู้บังคับบัญชา หรอืบุคคลที่รับผดิชอบได้ทราบ และให้

ความรว่มมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรอืละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการ

กระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าว

ด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้

เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความ

ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนนิงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซือ้จัดจา้งและส่วนอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

     7 

    8 



 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา

และผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น

การกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพ่ือให้บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ  

  เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 



 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.   ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มี

ทัศนคต ิค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

≥85 

 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลา 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
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 



 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคต ิคา่นยิมในการต่อต้านการทุจริต 

1.3 
  

กจิกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  
  

2)เพื่อสง่เสรมิให้

บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.3.2.) รอ้ยละ

ของบุคลากรที่ท า

กจิกรรม

สาธารณะเพื่อ

สังคม 

7

5 

7

5 

7

5 

7

5 

7

5 

ประชาชน

เขตดุสติ 

- - - - - ฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค ์:  เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหา

วิทาลัยราชภฏัสวน

สุนันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานไดใ้ช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

2.1.1) รอ้ยละของ

ข้อมูลทีม่ีการ

เผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตาม

แนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 สสสร. - - - - -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

     11 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้น

การทุจริต 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่าการ

ด าเนินงานจะ

บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงคท์ี่วาง

ไว้  

2.2.1) รอ้ยละของ

งานที่มีการ

ด าเนินงานตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 สสสร. - - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิ

ความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อยา่ง

ถูกต้อง 

3.1.1) รอ้ยละของ

บุคลากรที่

เก่ียวข้องที่เข้า

อบรมเก่ียวกับ

ระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 สสสร. - - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 โครงการส่งเสรมิ

การสรา้งจิตส านึก

ในการต่อต้านการ

ทุจรติให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกให้กับ

บุคลากรด้านการ

ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ระดับความ

พึงพอใจในการ

ให้บริการของ

มหาวิทยาลยั  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 สสสร. - - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

รอ้งเรียน 

1) เพื่อให้ขอ้

รอ้งเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4.1.1) รอ้ยละของ

ข้อรอ้งเรียนที่

ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 สสสร. - - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธบิายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะ 

เวลา

ด าเนิน

งาน 

งบประ

มาณ  

ผู้รับผิดชอ

บ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคต ิคา่นยิมในการต่อต้านการทุจริต 

1.3  กจิกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

2)เพื่อสง่เสรมิให้บุคลากร

มีจติสาธารณะ  

1.3.2. รอ้ยละของ

บุคลากรที่ท ากจิกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากร

ของมหาวิทยาลยัที่มีการท า/เข้า

รว่มกจิกรรมเพื่อสังคมและจติ

สาธารณะตอ่จ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 

 

75 สสสร. ต.ค.

64-

ก.ย.65 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค ์:  เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทา

ลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

การสรา้งภาพลักษณ์ที่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานไดใ้ช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

2.1.1) รอ้ยละของข้อมลู

ที่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่

ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการ

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ซ่ึง

ประกอบด้วยภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  

100 สสสร. ต.ค.

64-

ก.ย.65 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธบิายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะ 

เวลา

ด าเนิน

งาน 

งบประ

มาณ  

ผู้รับผิดชอ

บ 

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลยั 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อต้านการทุจริต 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการด าเนนิงานจะ

บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้  

2.2.1) รอ้ยละของงานที่

มีการด าเนนิงานตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากงานที่มีการ

ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

 

 

 

100 สสสร. ต.ค.

64-

ก.ย.65 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิ

ความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการจัดซือ้

จัดจ้างภาครัฐ และ

สามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) รอ้ยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่

เข้าอบรมเก่ียวกับระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้าง (หัวหนา้ส านักงาน หัวหนา้

งานพสัด ุเจา้หน้าที่พัสดุ 

หัวหน้างานการเงิน เจา้หน้าที่

ฝ่ายการเงิน) ที่เข้าอบรม

100 สสสร. ต.ค.

64-

ก.ย.65 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ประเด็นงานที่มีการด าเนินงานตามจุดควบคุมที่

ก าหนด  

ประเด็นงานที่มีการด าเนินงานตามจุดควบคุมทั้งหมด

ที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

    

x 100 



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธบิายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะ 

เวลา

ด าเนิน

งาน 

งบประ

มาณ  

ผู้รับผิดชอ

บ 

เก่ียวกับระบบจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐ โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

 

 

3.3 โครงการส่งเสรมิ

การสรา้งจิตส านึก

ในการต่อต้านการ

ทุจรติให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กับบุคลากร

ด้านการตอ่ตา้นการ

ทุจรติ 

3.3.1 ระดับความพึง

พอใจในการให้บริการ

ของมหาวิทยาลยั  

พิจารณาจากความพึงพอใจของ

ผู้รับบรกิาร (นักศึกษา) ในการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

4.50 ผู้มา

รับผบริ

การ 

ต.ค.

64-

ก.ย.65 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

รอ้งเรียน 

1) เพื่อให้ขอ้ร้องเรียน

ได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) รอ้ยละของข้อ

รอ้งเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกับการทุจริตในหนา้ที่/การ

จัดซื้อ-จัดจ้าง ทีไ่ด้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 สสสร. ต.ค.

64-

ก.ย.65 

- ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

 
 
 
 

x 

100 

      จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 
           ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   จ านวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ. 



 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมี

การพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้  และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัยบรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัดแก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทุกไตรมาส พร้อมใหผู้ร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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รายงานการประชุม



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


