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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

2

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามที่ประชุมแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กาหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายของโรงเรียนสาธิตซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างคณะ/วิทยาลัย
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1.4.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้าน.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรี
ที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับ ภาคีทุกภาคส่ วนได้จัดทาขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐใช้ เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในด้านการป้ องกัน ปราบปรามและแก้ไขปั ญหาการทุจริตคอรับชั้นร่ว มกันได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ดังนั้น
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่ วมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปั ญหาการทุจ ริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
สาคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ที่มีการ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุก หน่ ว ยงานร่ ว มกัน จั ดทาแผนปฏิ บัติก ารป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ล ะหน่ว ยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึ ง ได้ มี การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ ว ยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
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1.2 โครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการอานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฝ่ายมัธยม

ฝ่ายประถม

โครงการความเป็นเลิศด้านภาษา
GEP
(Gifted English Program)
ภาพที่ 1 โครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการความเป็นเลิศด้านภาษา
GEP
(Gifted English Program)

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP
(English Program)
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
ผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
1. ฝ่ายนโยบายและการประกันคุณภาพ
1.1 งานนโยบายและแผน
1.2 งานวางแผน
1.3 งานงบประมาณ
1.4 งานพั ฒนาระบบ/ประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.)
1.5 งานบริหารความเสี่ยง
1.6 งานควบคุมภายใน

2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
2.1 งานประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา

ศ.)

2.2 งานรับการประเมินภายนอก (สม
ฝ่ายบริหาร
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1 งานธุรการ / สารบรรณ
มพันธ์หารจัดการ
ภาพที1.2
่ 2 งานประชาสั
โครงสร้างการบริ
1.3 งานอบรมและพัฒนา
1.4 งานIT/โสตทัศนูปกรณ์
1.5 งานอาคาร/ยานพาหนะ
1.6 งานโรงเรียนสีเขียว
1.7 งานบุคลากร
1.8 งานสมาคมผู้ปกครองครูฯ
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน งบประมาณ
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัสดุ
2.4 งานสวัสดิการ
2.5 งานสหการ

ฝ่ายวิชาการ
1. ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานหลักสูตรและการสอน
1.2 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล
1.3 งานการรับเข้าศึกษาต่อ
1.4 งานผลงานทางวิชาการ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.6 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.7 โครงการเรียนร่วม
1.8 งานห้องสมุด
2. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
2.1 งานผลิตผลงานวิจัย
2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.3 งานบริการวิชาการแก่สังคม
2.4 งานแหล่งการเรียนรู้
ฝ่ายกิจการนักเรียน
1. ฝ่ายกิจการนักเรียนและศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักเรียน
1.2 งานพยาบาลและสวัสดิการ
1.3 งานทุนการศึกษาและรางวัล
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม
1.5 งานกีฬา
1.6 งานโภชนาการ
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1.4 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
โรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะผู้ บริห ารได้กาหนดทิศทางในอนาคต
เพื่อบ่งบอกทิศทางการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นนาสู่สากล
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงตามความต้องการของ
สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. พัฒ นาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่
สังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
4.จั ดฝึ กประสบการณ์วิ ช าชีพครูให้ มีคุณภาพและเป็นครูต้ น แบบครู ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานความเป็นชาววัง เผยแพร่สู่สากล
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
จัดการศึกษา(education administration) ครูมืออาชีพ (Teacher professional)
แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Experience)
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม Thai Cultural preservation
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
ประพฤติตนดีงาม อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเป็นและมี
จิตสาธารณะ
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ปลูกฝังองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานความเป็นวัง
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
W (wisdom& Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความรักภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) :บูรณาการและความร่วมมือ
P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.4.9 เป้าหมายในการพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560-2564)
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา ได้ ก าหนดเป้ าหมายการพั ฒนาโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
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1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา โดยนักเรียนมี
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดั บชาติ ระดั บดี และมี คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ของโรงเรี ยน นั ก ศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด
2. ด้ านการบริ ห ารจั ด การเชิง คุณ ภาพ โรงเรีย นมี การบริห ารจัด การเชิง คุณ ภาพโดยกาหนด
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์
โดยผลการประเมินด้านการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก
3. ด้านสังคม โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นชาววังสวนสุนันทา และ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กาหนด
นโยบายไว้ ดังนี้
1. บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ
อยู่ และเป็นผลทาให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รัปชั่น
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง
กฎ ระเบี ย บ และข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นั นทา โดยต้อ งไม่เข้ าไปเกี่ยวข้อ งกันการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบั ติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ล ะเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(5) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็น
การกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทา
ดังกล่าวด้วย
3. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
4. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้า นการจาหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยิ นยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้
6. ไม่ให้ ของขวัญที่มีราคาหรื อมูล ค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน
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7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ
8. ให้ ห น่ ว ยงานรายงานการให้ ห รื อ รั บ สิ น บน และการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด
ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ถือเป็นการกระทาความผิดวินัยและจะถูกดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อนในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นั นทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาโรงเรีย น
1.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนา และได้รับ
ให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนา
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
1.3 นักเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น
ที่ยอมรับของสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.4 โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6 โรงเรี ย นมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
1.7 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งสรรค์
2.1 ผลงานวิ ช าการ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและงาน
ผลงานวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้ า งสรรค์ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ หรื อ
นานาชาติ
2.2 โรงเรียนป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิช าการแก่ ชุมชน โรงเรี ยน วิส าหกิจชุ มชน กลุ่ มอาชี พ
ผู้ ป ระกอบการใหม่ และท้ อ งถิ่น ให้ มี ค วามให้ เ ข้ มแข็ ง อย่ า ง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.3 งานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ
ได้ ต ามมาตรฐาน และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.4 อาจารย์ มี ศั ก ยภาพในการริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
งานวิ จั ย นวั ต กรรม และการบริ ก ารวิ ช าการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
75
≥4.80

ค่าเป้าหมาย
75
≥4.80
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ

กลุ่ม เป้าหมาย

60

61

62

63

64

-

≥1

≥1

≥1

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

รายวิชา/กิจกรรมที่
จัดการเรียนการ
สอน

-

-

-

-

-

ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

1.2

1.4

การจัดการเรียนการ
สอน -กาหนดเป็น
เนื้อหา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
สาหรับนักศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักศึกษา

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตสานึกในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
เนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกให้กบั นักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

-

80

80

80

นักศึกษาทั้งหมด
ของคณะ/วิทยาลัย

-

-

-

-

-

ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา

1.4.1) จานวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล

-

≥1

≥1

≥1

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

≥80

≥60

≥80

นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล
1.5

กิจกรรมบาเพ็ญ
1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประโยชน์เพื่อสังคมและ ส่วนร่วมในการทาประโยชน์
จิตสาธารณะ
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

1.5.1) จานวนกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ

-

≥1

≥1

≥1

โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

-

80

80

80

นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

-

-

-

-

-

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
60

61

62

63

64

-

-

40

75

75

100

100

100

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ทา
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

งบประมาณ

กลุ่ม เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

บุคลากรหน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร

100

240 ข่าว

-

-

-

-

-

งาน
คอมพิวเตอ
ร์

100

100

ประเด็นความเสี่ยง
ที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับฯ

-

-

-

-

-

ฝ่ายแผนฯ

95

100

100

งานที่มีการ
ดาเนินการตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

-

-

-

-

-

ฝ่ายแผนฯ

80

100

100

-หัวหน้าสานักงาน
-หัวหน้างานพัสดุ
-เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

-

-

10,0
00

25,0
00

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1

กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล
ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัยราช เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
แนวทางทีก่ าหนด
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3)
เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริต

2.2

โครงการบริหารความ
1) เพื่อให้บุคลากรของ
เสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้
2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึ้นต่อปี
2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จตาม ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
กาหนด
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1
ส่งเสริมและสนับสนุน
1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการ เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ภาครัฐ
ถูกต้อง

25,0 ฝ่ายบริหาร
00
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

ส่งเสริมและสนับสนุน
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ
ให้บุคลากรปฏิบัติตน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3
การเผยแพร่ ให้ความรู้ 1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
และปลูกจิตสานึกใน
จิตสานึกให้บุคลากรปฏิบัติตน เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
การปฏิบัติตนตาม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณ
3.6
ส่งเสริมและสนับสนุน
1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
3.6.2) จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
การอบรม
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายของตัวชี้วัด
60

3.2

-

งบประมาณ

กลุ่ม เป้าหมาย

61

62

63

64

-

ระดับ
≥4

100

100

-

≥80

≥80

≥5

100

ผู้รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

บุคลากรใน
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร

≥80

บุคลากรใน
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร

≥4

≥4

ตัวแทนของ
หน่วยงาน

-

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร

100

100

ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

-

-

-

-

-

ฝ่ายบริหาร

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
กาหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กาหนด

13

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1.1.1) จานวนรายวิชาที่
มีเนื้อหา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

พิจารณาจากจานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

การจัดการเรียนการสอน -กาหนด
เป็นเนื้อหา/กิจกรรมการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตสานึกในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.2

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ด้านการต่อต้านการทุจริตสาหรับ
นักศึกษา

1.4

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกให้กบั นักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
มาภิบาล

1.5

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม 1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
และจิตสาธารณะ
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

≥1

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา

พิจารณาจากจานวนนักศึกษาระดับปริญาตรี/ 80
ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่รับรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต โดยใช้สูตรการคานวณ :

นักศึกษา
ต.ค.62-ก.ย. ทั้งหมดของ
63
คณะ/วิทยาลัย

ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา

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

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ ≥1
ปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ
บาล
พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม ≥60
โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ก ารปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุน ให้ นั ก ศึก ษามีคุ ณธรรม จริย ธรรม
ค่านิยมตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยใช้สูตรการ
คานวณ :

โครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

1.5.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทาประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

โครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม

พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม 80
โครงการ/กิจ กรรมที่มีก ารส่งเสริม สนับ สนุน
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาประโยชน์เพื่อ

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

≥1

รายวิชา/
กิจกรรมที่
จัดการเรียน
การสอน

14
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ

ตัวชี้วดั ความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

สาธารณะเพื่อสังคม

สังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการคานวณ
:

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

พิจารณาจากจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 75
ที่มีการทา/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ สังคมและจิ ต
สาธารณะต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด

บุคลากร
หน่วยงาน

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายบริหาร

พิจารณาจากจานวนข่ าวที่มีการเผยแพร่ผ่า น 100
เว็ บ ไซต์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้
หน่วยงานจัดการศึกษาจานวน 240 ข่าว
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจานวน 120 ข่าว

240 ข่าว

ต.ค.62-ก.ย. 63

งาน
คอมพิวเตอ
ร์

พิจ ารณาจากประเด็น ความเสี่ย งที่ ได้ รับ การ 100
ควบคุ ม และลดระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

ประเด็นความ ต.ค.62-ก.ย. เสี่ยงที่ได้รับ
63
การควบคุม
และลดระดับฯ

ฝ่ายแผนฯ

พิจารณาจากจานวนของงานที่ดาเนินการ
ควบคุมภายในตามภาระงานที่กาหนด

งานที่มีการ
ต.ค.62-ก.ย. ดาเนินการ
63
ตามจุดควบคุม
ที่กาหนด

ฝ่ายแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1

กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

2.2

โครงการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3)
เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริต
6.1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่กาหนด

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนด
ขึ้นต่อปี
6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ 2.2.2) ร้อยละของงานที่
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จตาม มีการดาเนินการตามจุด
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
ควบคุมที่กาหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

100

15
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างาน
การเงิน เจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน) ที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.2

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละบุคลากร
ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พิ จ ารณาจากจ านวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ต าม 100
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด

3.3

การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลูก
จิตสานึกในการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตสานึกให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรทีร่ ับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

≥80

3.6.2) จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมการต่อต้านการทุจริต

≥4

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตใน
หน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ได้รับการแก้ไขใน

100

3.6

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี 1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

100

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

ต.ค.62-ก.ย. 25,000
63

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายบริหาร

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

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.62-ก.ย. 63

ฝ่ายบริหาร

ข้อร้องเรียนที่ ต.ค.62-ก.ย. ได้รับการแก้ไข 63

ฝ่ายบริหาร

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อร้องเรียน

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่

16
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
กาหนด

ตัวชี้วดั ความ สาเร็จ
แก้ไขในเวลาที่กาหนด

คาอธิบายตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลาทีก่ าหนด

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้าหมาย
ในระยะเวลาที่
กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ และความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานในเรื่ อ งการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่าง
เป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติ การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ
เพื่อ ให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ดัง กล่ าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติ การด้านการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
จัดทาแนวทางการสื่ อสารและประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลั กดัน ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุคลากรให้ ส อดคล้ อ งกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิบั ติง านทราบถึงความส าเร็จหรือ ความล้ มเหลวของการดาเนิ นงาน และนาไปสู่ การ
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

22
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 1/2561
-----------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ ป ระชุ ม แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กาหนดให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ช าติว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนั บสนุน
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

นายชูฉกาจ ชูเลิศ
ผู้จัดทารายงานการประชุม
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หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการต่างๆ
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