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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตามที่ประชุมแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายของโรงเรียนสาธิตซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ 

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ 

มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรี
ที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่ วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ที่มีการ 
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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 และเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  โครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

โครงการความเป็นเลิศด้านภาษา 
GEP  

(Gifted English Program) 
 

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP  
(English Program) 

 

โครงการความเป็นเลิศด้านภาษา 
GEP  

(Gifted English Program) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม 

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายนโยบายและการประกันคุณภาพ 
 1.1 งานนโยบายและแผน 
 1.2 งานวางแผน 
   1.3 งานงบประมาณ 
 1.4 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ (กพร.) 
 1.5 งานบริหารความเสี่ยง 
 1.6 งานควบคุมภายใน 
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 2 .1  งานประกั นคุ ณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 2.2 งานรับการประเมินภายนอก (สม

ศ.) 
 

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 

 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.1 งานธุรการ / สารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
 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  

 

1.  ฝ่ายกิจการนักเรียนและศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักเรียน 
  1.2 งานพยาบาลและสวัสดิการ 
  1.3 งานทุนการศึกษาและรางวัล 
  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
  1.5 งานกีฬา  
  1.6 งานโภชนาการ   

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต          

เพ่ือบ่งบอกทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แหล่งการศึกษาคุณภาพชั้นน าสู่สากล 
1.4.2 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงตามความต้องการของ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่

สังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
 3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
 4.จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครู 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 “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

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) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
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1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา  โดยนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ระดับดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ  นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 

2.  ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
โดยผลการประเมินด้านการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 

3.  ด้านสังคม โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นชาววังสวนสุนันทา และ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น      
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง 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 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 
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 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.   ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด

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

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  เพ่ือให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า 

1.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน า และได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 

1.3 นักเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น
ที่ยอมรับของสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.4 โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.6  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.7 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ 
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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2.3.1 ยุทธศาสตร์ 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ ที่  2  สร้ า งสรรค์

ผลงานวิชาการและสังคมแห่งการเรียนรู้     
2.1  ผลงานวิชาการ  วิจั ย ในชั้ น เรียนและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

2.2 โรงเรียนป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

2.3 งานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ  และ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

2.4 อาจารย์มีศักยภาพในการริ เริ่ม สร้างสรรค์ 
งานวิ จั ย  นวั ตกรรม  และการบริ การวิ ช าการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

  
  

2.3.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
  

2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการ
สอน  -ก าหนดเป็น
เนื้อหา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี
เนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรมที่
จัดการเรียนการ

สอน 

- - - - - ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบันักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต   

-  80 80 80 นักศึกษาทั้งหมด
ของคณะ/วิทยาลยั 

- - - - - ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรร
มาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/กิจกรรม - - - - - ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

   1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรร
มาภิบาล 

  ≥80 ≥60 ≥80 นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 

- - - - - ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/กิจกรรม - - - - - ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

  1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

-  80 80 80 นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 

- - - - - ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

    2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

- - 40 75 75 บุคลากรหน่วยงาน - - - - - ฝ่ายบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูล
ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาล3ั) 
เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 
 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อยา่งครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 240 ข่าว - - - - - งาน
คอมพิวเตอ
ร์  

 2.2 โครงการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวธิีการ
จัดการกับความเส่ียงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ
เส่ียงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเส่ียงเทียบกับ
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อป ี

  100 100 100 ประเด็นความเส่ียง
ที่ได้รับการควบคุม

และลดระดับฯ 

- - - - - ฝ่ายแผนฯ 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด าเนนิ งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคท์ี่วางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินการตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

  95 100 100 งานที่มีการ
ด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

- - - - - ฝ่ายแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

  80 100 100 -หัวหนา้ส านกังาน 
-หัวหนา้งานพัสด ุ
-เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
-หัวหนา้งาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

- - 10,0
00 

25,0
00 

25,0
00 

ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

 - ระดับ
≥4 

100 100 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบริหาร 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้
และปลูกจิตส านกึใน
การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบริหาร 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้ารว่ม
การอบรม 

  ≥5 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ
หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

  100 100 100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขใน
ระยะเวลาที่

ก าหนด 

- - - - - ฝ่ายบริหาร 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -ก าหนด
เป็นเนื้อหา/กิจกรรมการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่
มีเน้ือหา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562 

≥1 รายวิชา/
กิจกรรมที่
จัดการเรียน
การสอน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านการต่อต้านการทุจริตส าหรับ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบันักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของ
นักศึกษารับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับปริญาตรี/
ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่รับรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษา
ทั้งหมดของ
คณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่าย
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตามหลกัธรร
มาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมตามหลักธรรมาภิ
บาล 

≥1 โครงการ/
กิจกรรม 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนัก ศึกษาที่ เข้ า ร่ วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้สูตรการ
ค านวณ : 

 

≥60 นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนรว่มใน
การท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 โครงการ/
กิจกรรม 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

  1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนรว่มใน
การท ากจิกรรม

พิจารณาจากจ านวนนัก ศึกษาที่ เข้ า ร่ วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อ

80 นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
สาธารณะเพื่อสังคม สังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการค านวณ 

: 

 
    2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  
1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิต
สาธารณะต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร
หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาล3ั) 
เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่าน
เว็ บ ไซต์ ซ่ึ งประกอบด้ วยภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 ข่าว 

100 240 ข่าว ต.ค.62-ก.ย.
63 

- งาน
คอมพิวเตอ
ร์  

2.2 โครงการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวธิีการ
จัดการกับความเส่ียงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้  

 2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเส่ียงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเส่ียง
เทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนด
ขึ้นต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 
 

100 ประเด็นความ
เส่ียงที่ไดร้ับ
การควบคุม
และลดระดับฯ 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายแผนฯ 

  6.2) เพื่อให้เกดิความมั่นใจวา่การ
ด าเนนิ งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคท์ี่วางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่
มีการด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการ
ควบคุมภายในตามภาระงานที่ก าหนด 

100 งานที่มีการ
ด าเนินการ
ตามจุดควบคุม
ที่ก าหนด 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 
 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหนา้ส านกังาน 
หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสด ุหัวหน้างาน
การเงิน เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน) ที่เข้าอบรม
เกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้
ส านักงาน 
-หัวหนา้งาน
พัสด ุ
-เจ้าหน้าที่
พัสด ุ
-หัวหนา้งาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าที่
การเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

25,000 ฝ่ายบริหาร 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากร
ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

100 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายบริหาร 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรทีร่ับรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพตอ่
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 -หัวหนา้
ส านักงาน 
-หัวหนา้งาน
พัสด ุ
-เจ้าหน้าที่
พัสด ุ
-หัวหนา้งาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าที่
การเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายบริหาร 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
อบรมการต่อต้านการทุจริต 

≥4 ตัวแทนของ
หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ

พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตใน
หน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ได้รับการแกไ้ขใน

100 ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข

ต.ค.62-ก.ย.
63 

- ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ก าหนด แก้ไขในเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาทีก่ าหนด ในระยะเวลาที่

ก าหนด 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

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

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

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 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

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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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครั้งที่ 1/2561    

------------------------------------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามที่ประชุมแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนั บสนุน
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560  – 2564) และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 ไม่มี                นายชูฉกาจ  ชูเลิศ 
             ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการต่างๆ 
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