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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้

หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน               

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ด าเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกต้องตามระเบียบและ

ไม่มกีารทุจริต 

  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

  เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อรอ้งเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
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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 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ    
บูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 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 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจ าคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและบริการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแขนง 

1. หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  

2. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย         

3. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

4. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  

5. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ   

6. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้  

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

7. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

          - หัวหน้าแขนงวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

          - หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

8. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการ 

         -หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัพยากรอาคาร 

         - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวศิวกรรมอุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

หัวหนา้ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกจิการนักศกึษา 

และศลิปวฒันธรรม 

หัวหนา้ฝ่ายนโยบาย/แผน 

และประกันคณุภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจ าคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและบริการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแขนง 

1. หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  

2. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย         

3. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

4. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  

5. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ   

6. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้  

          - หัวหน้าแขนงวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

7. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

          - หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

          - หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

8. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการ 

         -หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัพยากรอาคาร 

         - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวศิวกรรมอุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

หัวหนา้ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกจิการนักศกึษา 

และศลิปวฒันธรรม 

หัวหนา้ฝ่ายนโยบาย/แผน 

และประกันคณุภาพ 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 หนว่ยงานจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ   

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อม

ในการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการหรือชุมชน 

3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของ

สังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวน

สุนันทา  

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมี

ทักษะที่เช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและ

สังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชน

และสังคม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  เคารพผูอ้าวุโส มีความสามัคคี 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  นักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

- I (Inspiration) หมายถึง การสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( Faculty of Industrial 

Technology Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือขา่ยมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นขาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจรติ การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความ

พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรอืความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับ

นักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้  ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม

ทิศทางที่ก าหนดไว้ 

 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ 

 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์และใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรอื

สิทธิบัตร 

 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทุน 

 2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 

 3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและท้องถิ่น     

 3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 
  

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

≥ 75 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

≥85.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการ

สอน  -ก าหนดเป็น

เนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษา

มีจิตส านึกในการป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรม

ที่จัดการเรียนการ

สอน 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่าย

วิชาการ/ 

ฝ่าย

วิชาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

การต่อตา้นการทุจรติ

ส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อตา้นการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของนักศกึษารับรู้

ด้านการต่อตา้นการทุจรติ   

-  80 80 80 นักศึกษาทัง้หมด

ของคณะ/

วิทยาลัย 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่าย

กิจการนศ./

ฝ่ายกิจการ 

นศ. 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาลของ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่าย

กิจการนศ./

ฝ่ายกิจการ 

นศ. 

   
1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่

ไดรั้บการส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
 ≥80 ≥60 ≥80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่าย

กิจการนศ./

ฝ่ายกิจการ 

นศ. 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่าย

กิจการนศ./

ฝ่ายกิจการ 

นศ. 
  

1.5.2) ร้อยละของนักศกึษาที่มี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  80 80 80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่าย

กิจการนศ./

ฝ่ายกิจการ 

นศ. 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

- - 40 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

 
    รองคณบดี

ฝ่าย

บรหิาร/หน.

สนง. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับมหา

วิทยาลั3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

 
 100 100 100 240 ข่าว 

 
  - -  รอง

คณบดีฝ่าย

กิจการนศ./

งานประชา

สัม พันธ ์
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยงทัง้หมด

ที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

 
 100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่ายแผนฯ/ 

ฝ่ายแผนฯ 

  

2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

 
 95 100 100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่ายแผนฯ/ 

ฝ่ายแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

 
 80 100 100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

/หน.สนง. 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ระดับ

≥4 
100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

   - - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

/หน.สนง. 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

/หน.สนง. 



18 
 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

 
 ≥5 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

/หน.สนง. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน

ที่ไดรั้บการแก้ไขในเวลาที่

ก าหนด 

 
 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

 
  - - รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

/หน.สนง. 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษา

มีจิตส านึกในการป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชา

ที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนือ้หา/

กิจกรรม ให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ ที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 

≥1 รายวิชา/

กิจกรรมที่

จัดการเรียน

การสอน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

วชิาการ/และ

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อตา้นการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศึกษารับรูด้้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกชั้นปี ที่ รับรู้

ด้านการต่อตา้นการทุจรติ โดยใชสู้ตรการ

ค านวณ : 

 

80 นักศึกษา

ทั้งหมดของ

คณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศึกษา/ 

และฝ่ายกิจการน

ศ. 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล

ของนักศกึษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการปลูกฝังสง่เสรมิ สนบัสนุน ให้

นักศึกษามคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศึกษา /

และฝ่ายกิจการน

ศ. 

1.4.2) ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสรมิ 

ส นั บ ส นุ น  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยใชสู้ตรการค านวณ : 

 

≥60 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศึกษา/ 

และฝ่ายกิจการน

ศ. 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการส่งเสรมิ สนับสนุน ให้นกัศึกษามี

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและ

จิตสาธารณะ 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศึกษา /

และฝ่ายกิจการน

ศ. 

  1.5.2) ร้อยละของ

นักศึกษาทีม่ีส่วนรว่ม

ในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ /กิ จกรรมที่ มี ก ารส่ ง เ ส ริม 

สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดย

ใชสู้ตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศึกษา/ 

และฝ่ายกิจการน

ศ. 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิ จารณาจากจ านวนบุ คลาก รของ

มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อจ านวน

บุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

บริหาร/หน.สนง.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของคณะ 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับมหา

วิทยาลั3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ

ข้อมูลที่มกีารเผยแพร่

อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 120 

ข่าว 

100 240 ข่าว ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศึกษา /

และงานประชาสัม 

พันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้หน่วยงานจัดการ

กับความเสี่ยง ป้องกันและ

ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ 

 2.2.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ไดรั้บการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยง

เทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนด

ขึน้ต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ

การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อป ี

 

100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บ

การควบคมุ

และลดระดับฯ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

แผนฯ/ ฝ่าย

แผนฯ 

  
6.2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่

การด าเนิน งานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงาน

ที่มีการด าเนินการ

ตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการ

ควบคุมภายในตามภาระงานที่ก าหนด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

แผนฯ/ ฝ่าย

แผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกนัการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าทีถู่กต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บุคลากร

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกับการจัดซือ้จดัจ้าง (หัวหน้า

ส านักงาน หัวหน้างานพสัดุ เจ้าหน้าที่

พัสดุ หัวหนา้งานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงิน) ที่เขา้อบรมเกี่ยวกับระบบจดัซือ้

จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

บริหาร/หน.

สนง./ ฝ่าย

บรหิาร งาน

ทั่วไป 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บุคลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละ

บุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวน

บุคลากรทั้งหมด 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

บริหาร/หน.

สนง.  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลกู

จิตส านึกในการปฏิบตัิตนตาม

จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับการปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 

 

 

-หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

บริหาร/ หน.

สนง.  

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บุคลากร

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.2) จ านวน

บุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรมการต่อตา้นการทุจรติ 
≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

 รองคณบดีฝา่ย

บริหาร/  

หน.สนง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจรติในหน้าที่/การจัดซือ้-จัดจา้ง ที่ได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไข

ในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- รองคณบดีฝา่ย

บริหาร/  

หน.สนง. 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์องคณะ/วิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับกระบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการ การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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บันทึกขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564)และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
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มติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564)และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้บริหารเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ณ ห้อง living Space วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 

 

 

 
 

 


