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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
  ตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่  6  พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย

ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ด าเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  เป้าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกต้องตามระเบียบและ

ไม่มกีารทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

  เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น 

เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ    บูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรว่มจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

แตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ที่มกีารบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ ศ.2556-2560 ของ

แตล่ะหน่วยงาน พรอ้มกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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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 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

1. หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture) 

2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health 

3. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design) 

4. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) 

5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ (Program in Management Technology) 

     -  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of Real Estate and Facility Management) 

       -  หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management) 

       - หัวหนา้แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Innovation) 

7. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้ (Electrical Technology) 

      - หัวหนา้แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology) 

      - หัวหนา้แขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 

8. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design and Packaging) 

     - หัวหนา้แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design) 

     - หัวหนา้แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

9. หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Engineering) 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

หัวหนา้ฝ่ายบริการการศกึษา 

 

หัวหนา้ฝ่ายกจิการนักศกึษา 

และศลิปวฒันธรรม 

หัวหนา้ฝ่ายนโยบาย/แผน 

และประกันคณุภาพ 



 
 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เทียบกับ

เป้าหมายคดิ

เป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ       

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 จ านวนรายวิชาท่ีมีเนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ≥15   10 66.67 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษารับรู้ดา้นการตอ่ต้านการทุจรติ 80 20.04 25.05 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3.1 จ านวนชมรมดา้นการตอ่ต้านการทุจรติ ≥1 1 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1 จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก

ธรรมาภบิาล ≥15 18 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ค่านยิมตามหลักธรรมาภบิาล ≥60 5.67 9.45 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5.1  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ ≥15 15 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5.2  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพ่ือสังคม ≥80 2.21 2.76 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 75 21.1 28.13 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย     

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทาง

ท่ีก าหนด 100 43.90 43.90 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึ้นตอ่ปี 100 90 90.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2.2  ร้อยละของงานท่ีมีการด าเนินการตามจุดควบคุมท่ีก าหนด 100 N/A 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชงิรุก     

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 100 N/A 0 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.1 ร้อยละบุคลากรท่ีปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ 100 100 100 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3.1  ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวชิาชีพ ≥80 77.45 96.81 

ตัวชี้วัดท่ี 3.4.1 ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างท่ีน าเผยแพร่ข้อมูลการ

จัดซือ้จัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัยตอ่รายการจัดซือ้-จัดจ้างทัง้หมด 100 N/A 0 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.5.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ≥80 N/A 0 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจรติ ≥80 N/A 0 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.6.2 จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรม 100 N/A 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ       

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1  ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขในเวลาท่ีก าหนด 100 71.43 71.43 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the 

Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี  

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ  

 
ภาพที่ 3  SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและตอ่ต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ 

ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และ

เป็นผลท าให้บุคลากรนั้นขาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 

และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจรติ การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนด

ไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 

ระเบียบ และขอ้บังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุก

รูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับ

สินบนแก่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มา

ซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจา่ยเงนิหรอืให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ เจา้หน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่

สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนีร้วมถึงตอ้งไม่สง่เสริม หรอืมีสว่นร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด

ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ

เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ จากลูกค้าหรอืผูท้ี่มสีัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หนว่ยงานรายงานการให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน และ               

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ

นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้ หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการ

กระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2558 หรอืระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เปา้ประสงค ์ยุทธศาสตรท์ี่ 1:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตรท์ี่ 2:  เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

 เปา้ประสงค ์ยุทธศาสตรท์ี่ 3: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มี

การทุจรติ 

 เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตรท์ี่ 4:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยม

ในการตอ่ต้านการทุจริต 

≥ 75 

2.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

≥85.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ

มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 64 ส านักงาน

อธิการบดี 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ

มหาวิทยาลัย เสนอใหอ้ธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

กันยายน 64 ส านักงาน

อธิการบดี 

3.  ชี้ แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระดับ

หนว่ยงาน 

กันยายน 64 ส านักงาน

อธิการบดี 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระดับหนว่ยงาน 

กันยายน 64 หนว่ยงาน 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้

ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทั้งหมด

ให้ส านักงานอธิการบดี 

กันยายน 64 หนว่ยงาน 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กันยายน 64 ส านักงาน

อธิการบดี 

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้

เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 หนว่ยงาน 

8. หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดส่งให้

ส านักงานอธิการบดี 

ทุกสิน้เดือน หนว่ยงานเจา้ภาพ 

9. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ทุกสิน้เดือน ส านักงาน

อธิการบดี 

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระดับมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 65 ส านักงาน

อธิการบดี 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน และปราบปรามการทจุรติ  ระยะ 5 ปี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เปา้ประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกด้าน

ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร

ทุจรติ  

1)  เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกให้กับ

นั กศึ กษาด้ า นการ

ต่อต้านการทุจรติ 

1 . 1. 1 ร้อยละของ

นักศึกษาที่เข้าร่วม

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ต่อต้านการทุจรติ  

80 80 80 80 80 นักศึกษา - - - - - ฝ่ายกจิการฯ 

1.2 

 

กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

คา่นิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ

และปลูกฝังจิตส านึก

ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม

จรยิธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ

นั กศึ กษ าที่ ไ ด้ รั บ

การส่ ง เสริมด้ าน

คุณธรรมจริยธรรม  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 นักศึกษา - - - - - ฝ่ายกจิการฯ 

1.3 กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1) เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการท าประโยชน์

เ พื่ อ สั ง คมแล ะจิ ต

สาธารณะ 

 

1.3.1. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ มี ส่ วน

ร่ ว ม ใ น ก า ร ท า

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 นักศึกษา - - - - - ฝ่ายกจิการฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

    

2 ) เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

บุ ค ล า ก ร มี จิ ต

สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ

บุ ค ล า ก ร ที่ ท า

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - ฝ่ายบรหิารฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค ์:  เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แพ ร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ดี 

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อ

ส ร้ า ง ภ า พลั ก ษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

3)  เ พื่ อ ป ร ะ ก า ศ

เจตจ านงต่อต้านการ

ทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของ

ข้ อ มู ล ที่ มี ก า ร

เ ผ ย แ พ ร่ อ ย่ า ง

ค ร บ ถ้ ว น ต า ม

แนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - เ จ้ า ห น้ า ที่

ง า น

ประชาสัมพัน

ธ์  แ ล ะ

เ จ้ า ห น้ า ที่

งาน IT 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้ เกิดความ

มั่ น ใ จ ว่ า ก า ร

ด า เ นิ น ง า น จ ะ

บรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของ

ง า น ที่ มี ก า ร

ด าเนินงานตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - ฝ่ายแผนงาน

ฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เปา้ประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบยีบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ ยวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน า ไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - เ จ้ า ห น้ า ที่

งานพัสดุ 

3.2 โครงการปรับปรุ ง

รูปแบบการเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซื้อจัด

จ้างผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง

ข้อมูลการจัดซื้อจัด

จ้างของมหาวิทยาลัย

อย่างทั่วถงึ 

3.2.1 )ร้อยละของ

รายการจัดซื้อ-จัด

จ้า งที่ น า เผยแพร่

ข้อมูลการจัดซื้อจัด

จ้ า งผ่ าน เว็ บ ไ ซต์

ของมหาวิทยาลัย

ต่อรายการจัดซื้อ-

100 100 100 100 100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - เ จ้ า ห น้ า ที่

งานพัสดุและ 

เ จ้ า ห น้ า ที่

งาน IT  
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

จัดจ้างทั้งหมด 

3.3 โครงการส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกในการ

ต่ อ ต้ า นกา รทุ จ ริ ต

ให้กับบุคลากร 

1)  เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกให้กับ

บุ คลากรด้ า นกา ร

ต่อต้านการทุจรติ 

3.3.1 ระดับความ

พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร

ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - ฝ่ายบรหิารฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เปา้ประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

รอ้งเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ได้ รั บการแก้ ไ ข ใ น

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของ

ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขในเวลาที่

ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

- - - - - ฝ่ายบรหิารฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เปา้ประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สรา้งจิตส านึกด้านการ

ต่อต้านการทุจรติ  

1)  เพื่อส่ง เสริมการสร้าง

จิตส านึกให้กับนักศึกษาด้าน

การต่อต้านการทุจรติ 

 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่

เข้ารว่มกิจกรรมการต่อต้าน

การทุจรติ  

 

80 นักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกจิการฯ 

1.2 

 

กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้ า งจิ ตส านึ กด้ า น

คุณธรรมจริยธรรม 

คา่นิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

ความ เข้า ใจและปลูกฝั ง

จิ ตส า นึ กด้ า นคุณธ รรม

จรยิธรรม  

1.2.1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ ได้ รับการส่ง เสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  

≥60 นักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกจิการฯ 

1.3 

  

กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ

ประโยชน์ เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ท า

กิจกรรมสาธารณะ เพื่ อ

สังคม 

≥80 นักศึกษา ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกจิการฯ 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากร

ที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

75 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายกจิการฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค ์:  เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลยั 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่ขอ้มูล

ต่ อ ส า ธ า รณ ะ ผ่ า น

เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ดี 

2)  เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้

ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ ใ ช้  Social 

Media ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ใ ห้ กั บ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อต้านการทุจรติ 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

ต.ค.64-ก.ย.65 - เจา้หน้าทีง่าน

ประชาสัมพันธ์ 

และเจา้หน้าที่

งาน IT 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้  

 

2.2.1) รอ้ยละของงานที่มี

การด าเนินงานตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  ฝ่ายแผนงานฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เปา้ประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจรติ ปฏิบตัิหน้าทีถู่กต้องตามระเบยีบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

 

3.1.1) รอ้ยละของบุคลากรที่

เก่ียวข้องที่เข้าอบรม

เก่ียวกับระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

100 บุคลากรที่

เก่ียวข้องใน

งานจัดซื้อจัด

จ้าง 

ต.ค.64-ก.ย.65 - เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น

พัสดุ 

3.2 โ ค ร ง ก า รป รั บ ป รุ ง

รูปแบบการเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซื้อจัด

จ้างผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล

ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถงึ 

3.2.1) รอ้ยละของรายการ

จัดซื้อ-จัดจ้างที่น าเผยแพร่

ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ

รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ทั้งหมด 

 

100 บุคลากรที่

เก่ียวข้องใน

งานจัดซื้อจัด

จ้าง 

ต.ค.64-ก.ย.65 - เจา้หน้าทีง่าน

พัสดุและ 

เจา้หน้าทีง่าน IT 

3.3 โครงการส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกในการ

ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต

ให้กับบุคลากร 

 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง

จิตส านึกให้กับบุคลากรด้าน

การต่อต้านการทุจรติ 

3.3.1 ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการของคณะ  

4.50 บุคลากรที่ใช้

บรกิารของ

คณะ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบรหิารฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โ ค ร งกา รจั ด กา รข้ อ

รอ้งเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4 . 1 . 1 )  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ข้ อ

รอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

100 บุคลากรที่

เก่ียวข้อง 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบรหิารฯ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้

ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดท า

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหนว่ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัยบรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ด าเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พฒันาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัดแก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


