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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
ตามที่ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายของ
โรงเรียนสาธิตซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
 เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่และด ำเนินงำนตำมจุดควบคุมที่ก ำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรำ้งคณะ/วิทยำลัย 2 

 1.3 โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ข้อมูลพื้นฐำนคณะ/วิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 4 

     1.4.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 4 

     1.4.2 พันธกิจ (Mission) 4 

     1.4.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 4 

     1.4.4 เสำหลัก (Pillar) 4 

     1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 4 
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     1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 

     1.4.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 5 

     1.4.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะ/วิทยำลัย (Development Goals) 5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 7 

 2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย

ของคณะ/วิทยำลัย 
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  2.3.1 ยุทธศำสตร์ 8 
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 2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 9 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

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

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท 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 าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2564 แบบออนไลน์ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 

 

 

  

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายนโยบายและการประกันคุณภาพ 

   1.1 งำนนโยบำยและแผน 

   1.2 งำนวำงแผน 

   1.3 งำนงบประมำณ 

   1.4 งำนพัฒนำระบบ/ประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร(กพร.) 

   1.5 งำนบริหำรควำมเสี่ยง 

   1.6 งำนควบคุมภำยใน 

2. ฝ่ายประกันคุณภาพ 

   2.1 งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

   2.2 งำนรับกำรประเมนิภำยนอก (สมศ.) 

ฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริการการศกึษา 

 1.1 งำนหลักสูตรและกำรสอน 

 1.2 งำนทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 

 1.3 งำนกำรรับเข้ำศึกษำตอ่ 

 1.4 งำนผลงำนทำงวชิำกำร 

 1.5 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี 

 1.6 งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 

 1.7 โครงกำรเรียนร่วม 

 1.8 งำนห้องสมุด 

2. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

 2.1 งำนผลิตผลงำนวิจัย 

 2.2 งำนเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

 2.3 งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 2.4 งำนแหล่งกำรเรียนรู้ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   1.1 งำนธุรกำร / สำรบรรณ 

   1.2 งำนประชำสัมพันธ์ 

   1.3 งำนอบรมและพัฒนำ 

   1.4 งำนIT/โสตทัศนูปกรณ์ 

   1.5 งำนอำคำร/ยำนพำหนะ 

   1.6 งำนโรงเรียนสเีขียว 

   1.7 งำนบุคลำกร 

   1.8 งำนสมำคมผู้ปกครองครูฯ  

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

   2.1  งำนกำรเงิน งบประมำณ 

   2.2 งำนบัญช ี

   2.3 งำนพัสดุ 

   2.4 งำนสวัสดกิำร 

   2.5 งำนสหกำร  

1.  ฝ่ายกจิการนักเรียนและศิลปวัฒนธรรม 

 1.1 งำนกิจกำรนักเรียน 

 1.2 งำนพยำบำลและสวัสดิกำร 

 1.3 งำนทุนกำรศกึษำและรำงวัล 

 1.4 งำนศลิปวัฒนธรรม 

 1.5 งำนกีฬำ  

 1.6 งำนโภชนำกำร   

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายนโยบายและการประกันคุณภาพ 

   1.1 งำนนโยบำยและแผน 

   1.2 งำนวำงแผน 

   1.3 งำนงบประมำณ 

   1.4 งำนพัฒนำระบบ/ประเมนิผลกำรปฏบัิตริำชกำร

(กพร.) 

   1.5 งำนบริหำรควำมเสี่ยง 

   1.6 งำนควบคุมภำยใน 

2. ฝ่ายประกันคุณภาพ 

   2.1 งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

   2.2 งำนรับกำรประเมนิภำยนอก (สมศ.) 

ฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริการการศกึษา 

 1.1 งำนหลักสูตรและกำรสอน 

 1.2 งำนทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 

 1.3 งำนกำรรับเข้ำศึกษำต่อ 

 1.4 งำนผลงำนทำงวชิำกำร 

 1.5 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี 

 1.6 งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 

 1.7 โครงกำรเรียนร่วม 

 1.8 งำนห้องสมุด 

2. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

 2.1 งำนผลิตผลงำนวิจัย 

 2.2 งำนเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

 2.3 งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 2.4 งำนแหล่งกำรเรียนรู้ 

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   1.1 งำนธุรกำร / สำรบรรณ 

   1.2 งำนประชำสัมพันธ์ 

   1.3 งำนอบรมและพัฒนำ 

   1.4 งำนIT/โสตทัศนูปกรณ์ 

   1.5 งำนอำคำร/ยำนพำหนะ 

   1.6 งำนโรงเรียนสเีขียว 

   1.7 งำนบุคลำกร 

   1.8 งำนสมำคมผู้ปกครองครูฯ  

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

   2.1  งำนกำรเงิน งบประมำณ 

   2.2 งำนบัญช ี

   2.3 งำนพัสดุ 

   2.4 งำนสวัสดกิำร 

   2.5 งำนสหกำร  

 

1.  ฝ่ายกจิการนักเรียนและศิลปวัฒนธรรม 

 1.1 งำนกิจกำรนักเรียน 

 1.2 งำนพยำบำลและสวัสดิกำร 

 1.3 งำนทุนกำรศกึษำและรำงวัล 

 1.4 งำนศลิปวัฒนธรรม 

 1.5 งำนกีฬำ  

 1.6 งำนโภชนำกำร   

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

1.4.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ สถำนศึกษำคุณภำพช้ันน ำสู่สำกล 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

          1. จัดกำรศกึษำเพื่อสร้ำงผูเ้รียนใหม้ีคุณภำพระดับแนวหนำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรูอ้ยู่ในสังคมโลกอย่ำงมคีวำมสุข 

 2. พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมเป็นครูมอือำชีพที่ตอบสนองตอ่กำรปฏิรูปกำรศกึษำสู่

สังคมโลกและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม 

 3. พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อตอ่กำร

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 4.จัดฝกึประสบกำรณว์ิชำชีพครูใหม้ีคุณภำพและเป็นครูต้นแบบครู ตอบสนองควำม

ต้องกำรของสังคม 

 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสบืสำนควำมเป็นชำววัง เผยแพร่สู่สำกล 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 จัดกำรศึกษำ (education administration) ครูมอือำชีพ (Teacher professional) แหล่ง

กำรเรียนรู ้(Learning Resources) ฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพครู (Professional Experience) อนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม (Thai Cultural preservation) 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครอืข่ำย (Partnership)  

4. ควำมเป็นมอือำชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ประพฤติตนดีงำม อ่อนนอ้มถ่อมตน เคำรพผูอ้ำวุโส 

 1.4.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 นักเรียนมคีวำมเชื่อม่ันในตนเอง กล้ำแสดงออก คิดรเิริ่มสร้ำงสรรค์ แก้ปัญหำเป็น

และมีจติสำธำรณะ 
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 1.4.7  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ปลูกฝังองค์ควำมรู ้เชิดชูคุณธรรม สืบสำนควำมเป็นวัง 

1.4.8  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (wisdom& Creativity) : ปัญญำและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 H (Happiness & Loyalty) : ควำมผำสุกและควำมรักภักดีในองค์กร 

 I (Integration & Collaboration) :บูรณำกำรและควำมรว่มมอื 

 P (Professionalism) : ควำมเป็นมอือำชีพ 

1.4.9   เป้าหมายในการพัฒนา โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียน

สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่จะด ำเนินกำรไปสู่ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

 1. ดำ้นหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศกึษำที่มุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่ำของควำมเป็นชำววังสวน

สุนันทำ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ ระดับดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

โรงเรียน  นักศึกษำฝกึประสบกำรณว์ิชำชีพครูที่มีคุณภำพ  นักเรียนศกึษำต่อในสถำบันอุดมศกึษำได้

ทั้งหมด 

 2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพ โรงเรียนมกีำรบริหำรจัดกำรเชิงคุณภำพโดย

ก ำหนด โครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร ์เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียน

บรรลุตำมวิสัยทัศน์ โดยผลกำรประเมนิด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนในระดับดีมำก 

 3.  ด้ำนสังคมโรงเรียนรว่มมอืกับทุกภำคส่วนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำให้พร้อมเป็น

ส่วนหนึ่งของประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก โดยนักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม มีควำมเป็นชำว

วังสวนสุนันทำ และพร้อมเป็นส่วนหน่ึงของประชำคมอำเซียน และกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนได้รับควำม

ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง 

นโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต กำรให้หรอืรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก ำหนดนโยบำยไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท ำกำรใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่ำวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่

บุคลำกรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท ำให้บุคลำกรนั้นจำดกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

กำรทุจริต กำรยักยอกผลประโยชน์และกำรคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลำกรทุกระดับไม่วำ่จะมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม ต้องปฏิบัติตำมแนวทำง

ที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกันกำร

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมโปร่งใส อันหมำยรวมถึงกำรนเตรียม

ควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกมหำวิทยำลัย หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลำ 

  (3)  ไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอร์รัปช่ัน กำรให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทั้งทำงตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย โดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทรำบ และให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  

  (5)  กำรจ่ำยเงินหรือให้สิ่งของมีค่ำ หรือบริกำร เช่น ของขวัญ ควำมบันเทิง กำร

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำง

ประเทศ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท ำกำร หรือละเว้นกระท ำกำรใดๆ อัน

เป็นกำรผิดกฎหมำย เป็นกำรกระท ำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีำรกระท ำดังกล่ำวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต ำแหน่งหรอือ ำนำจหน้ำที่ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและญำติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย 
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 4.  ไม่น ำข้อมูลของมหำวิทยำลัย ไปแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือท ำให้เกิดประโยชน์ 

ควำมได้เปรียบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ต่อกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรจัดซื้อจัด

จำ้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในป ระกำศ

คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จำกลูกค้ำหรือผู้ที่มีสัญญำผูกพันกับ

มหำวิทยำลัย หรือจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีรำคำหรอืมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ แก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญำติ 

 8.  ให้หน่วยงำนรำยงำนกำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรให้หรือรับสินบนและ   

กำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเสนอต่ออธิกำรบดี 

 10.  หำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติรำมประกำศนี้ หรือมีกำรกระท ำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

กำรขัดต่อนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้ หรือรับสินบน และกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยและจะถูกด ำเนินกำรทำงวินัยตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 แล ะข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคลของหนว่ยงำนในมหำวิทยำลัย และหรอืกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

 2)  เพ่ือให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 
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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 

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 และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

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

  

2.3.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

80 

2.  ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่และด ำเนินงำนตำมจุดควบคุม
ที่ก ำหนด 

100 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

กันยายน 64 ฝ่ายบริหาร 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

กันยายน 64 ฝ่ายบริหาร 

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

กันยายน 64 ฝ่ายบริหาร 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 

กันยายน 64 ฝ่ายบริหาร 

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

กันยายน 64 ฝ่ายบริหาร 

6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

ทุกสิ้นเดือน ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายนโยบายฯ 
(ฝ่ายประถม 
ฝ่ายมัธยม, 

โครงการภาค
ภาษาอังกฤษ) 

7. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

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

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต  

1) เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต  

80 80 80 80 80 นักศึกษา
ทั้งหมด
ของคณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กิจการ
นักเรียน 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  

1) เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
และปลูกฝังจิตส านึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
การส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 นักศึกษา
ทั้งหมด
ของคณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กิจการ
นักเรียน 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมและจิต
สาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือสังคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 นักศึกษา
ทั้งหมด
ของคณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กิจการ
นักเรียน 

    

2)เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือสังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากร - - - - - บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิ
ทาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 
2) เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ใน
การประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย 
3) เพ่ือประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

100 100 100 100 100 360 ข่าว - - - - -  งานคอมฯ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของ
งานที่มีการ
ด าเนินงานตามจุด
ควบคุมท่ีก าหนด 

100 100 100 100 100 งานที่มี
การ
ด าเนินงาน
ตามจุด
ควบคุม 

- - - - - ฝ่ายนโยบาย
และแผน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 หัวหน้า
ส านักงาน 
หัวหน้า
พัสดุ 
เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
หัวหน้า
การเงิน 
เจ้าหน้าที่
การเงิน 

30,0
00 

30,0
00 

30,0
00 

30,0
00 

30,0
00 

ฝ่ายบริหาร/
พัสดุ/
การเงิน 

3.2 โครงการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของมหาวิทยาลัย
อย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของ
รายการจัดซื้อ-จัด
จ้างที่น าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
ต่อรายการจัดซื้อ-
จัดจ้างทั้งหมด 

100 100 100 100 100 หัวหน้า
พัสดุ 
เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

- - - - - ฝ่ายบริหาร/
พัสดุ 

3.3 โครงการส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 

1) เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ระดับความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร - - - - - ฝ่ายบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
1) เพื่อให้ข้อ
ร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของ
ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 

100 100 100 100 100 ข้อ
ร้องเรียน
ได้รับการ
แก้ไขใน
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- - - - - ฝ่ายบริหาร 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ของ
ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้า 
หมาย 

ระยะ 
เวลา
ด าเนิน
งาน 

งบประ
มาณ  

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต  

1) เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กับนักศึกษา
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต  
 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญาตรี ทุกชั้นปี ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต โดยใช้สูตรการค านวณ : 
 
 
 

80 นักศึกษา
ทั้งหมด
ของ
คณะ/
วิทยาลัย 

ต.ค.
64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  

1) เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
 
 
 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยใช้สูตรค านวณ : 
 
 

≥60 นักศึกษา
ทั้งหมด
ของ
คณะ/
วิทยาลัย 

ต.ค.
64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพ่ือ

≥80 นักศึกษา
ทั้งหมด
ของ
คณะ/

ต.ค.
64-
ก.ย.65 

- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

   จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรวมโครงกำร/กิจกรรม   

      จ ำนวนเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม 

 

x 100 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ  

  จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด 

 

x 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ของ
ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้า 
หมาย 

ระยะ 
เวลา
ด าเนิน
งาน 

งบประ
มาณ  

ผู้รับผิดชอบ 

 สังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้
สูตรการค านวณ : 
 
 

วิทยาลัย 

   2)เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
มีจิตสาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคมและจิต
สาธารณะต่อจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 
 

75 บุคลากร ต.ค.
64-
ก.ย.65 

- บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทา
ลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
2) เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social 
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง
ประกอบด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 
หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 
360 ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 
240 ข่าว 
หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 
144 ข่าว 

100 360 ต.ค.
64-
ก.ย.65 

- งานคอมฯ 

   จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรวมโครงกำร/กิจกรรม  

      จ ำนวนเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม 
x 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ของ
ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้า 
หมาย 

ระยะ 
เวลา
ด าเนิน
งาน 

งบประ
มาณ  

ผู้รับผิดชอบ 

3) เพ่ือประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 
 
 
 
 
 

2.2.1) ร้อยละของงานที่
มีการด าเนินงานตามจุด
ควบคุมท่ีก าหนด 

พิจารณาจากงานที่มีการ
ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 
 
 
 

100 งานที่มี
การ
ด าเนินงา
นตามจุด
ควบคุม 

ต.ค.
64-
ก.ย.65 

- ฝ่าย
นโยบาย
และแผน 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นงำนที่มีกำรด ำเนินงำนตำมจุดควบคุมที่ก ำหนด  

ประเด็นงำนที่มีกำรด ำเนินงำนตำมจุดควบคุมทั้งหมดที่ก ำหนดขึน้ต่อปี 

    x 100 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
กำรน ำด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำร

จัดกำรเพื่อใหเ้กิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ 

และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำร

พัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของบุคลำกรภำยในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ในเรื่องกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อปรับประบวนกำร 

และกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติได้

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต อย่ำงเป็น

ระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าแนว
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรใหส้อดคล้องกับแนวทำงที่ก ำหนด 

3. สง่เสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดไว้ และน ำไปสู่กำรพจิำรณำกำรสนับสนุนทรัพยำกร 

ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

          4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำง

ต่อเนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกัน โดยอำศัยเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมอืในกำรสื่อสำร พร้อมจัดท ำฐำนขอ้มูลให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ำย 

5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำสำมำรถตอบสนอง 

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำง

เป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปี 2565 

 กำรติดตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ โรงเรียนสำธิต

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำบรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำน 

และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทันสถำนกำรณ์ และ

สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรตดิตำมและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรติดตำมประเมินผลและก ำหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติ อย่ำงตอ่เนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปสู่กำร

ตัดสินใจของผู้บริหำร 
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ภาคผนวก 

 

1. ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565-2569) และประจ ำปีงบประมำณ 2565   

2. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจ ำปีงบประมำณ 2565   

3. ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะ5 ปี 

(พ.ศ. 2565-2569) และประจ ำปีงบประมำณ 2565   
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครั้งที่ 1/2565    

------------------------------------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 
 ไม่มี                นายชูฉกาจ  ชูเลิศ 
             ผู้จัดท ารายงานการประชุม 


