
แผนปฏิบตัิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคต ิคา่นยิมในการต่อต้านการทุจริต 

1.1 กจิกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจรติส าหรับนักเรยีน/นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามี

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริต 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจติส านึก

ให้กับนักเรยีน/นักศึกษาดา้นการ

ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1. รอ้ยละของ

นักเรยีน/นักศึกษารับรู้

ด้านการตอ่ตา้นการ

ทุจรติ  

80 นักศึกษา ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการฯ 

1.2 

 

กจิกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

คา่นิยม ตามหลักธรรมาภิบาล

ของนักเรยีน/นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามี

ความรูค้วามเข้าใจและปลูกฝงั

จิตส านึกด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

คา่นิยมตามหลักธรรมาภิบาล  

1.2.1. ร้อยละของ

นักเรยีน/นักศึกษาทีไ่ด้รับ

การส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม 

คา่นิยมตามหลักธรรมาภิ

บาล 

≥60 นักศึกษา ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการฯ 

1.3 กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่

สังคมและจิตสาธารณะ  

  

1) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรยีน/

นักศึกษามีส่วนรว่มในการท า

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ

นักเรยีน/นักศึกษาทีม่ีส่วน

รว่มในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 นักศึกษา ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการฯ 



กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2) เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.3.2. รอ้ยละของ

บุคลากรที่ท ากจิกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรของ

คณะ 

ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการฯ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค ์:  เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช ้

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับมหาวิทยาลยั 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงตอ่ตา้น

การทุจริต 

2.1.1) รอ้ยละของข้อมลูที่

มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่

ก าหนด 

100 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.65-ก.ย.66 - เจา้หน้าทีง่าน

ประชาสัมพันธ ์

และเจ้าหน้าที่

งาน IT 

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้หน่วยงานจดัการกับ

ความเสี่ยง ป้องกันและลดความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้  

2.2.1) รอ้ยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสีย่งเทยีบกับ

ประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

90 บุคลากรที่

เก่ียวข้องใน

ด้านต่างๆของ

แผนบริหาร

ความเสี่ยง 

ต.ค.65-ก.ย.66 - เจา้หน้าที่ฝา่ย

ประกัน

คุณภาพฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 



กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกับระบบการจัดซื้อจัดจา้ง

ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้วาม

เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง 

3.1.1) รอ้ยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า

อบรมเก่ียวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

100 บุคลากรที่

เก่ียวข้องใน

งานจดัซื้อจัด

จ้าง 

ต.ค.65-ก.ย.66 - เจา้หน้าที่ฝา่ย

พัสด ุ

3.2 โครงการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

และสรา้งจิตส านึกเก่ียวกับการ

ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้วาม

เข้าใจและสรา้งจติส านึกเก่ียวกับ

การต่อต้านการทุจริต 

3.2.1) จ านวนคลิปที่

แสดงความรูค้วามเข้าใจ

และสรา้งจิตส านึก

เก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจรติ 

≥1 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการฯ 

เจา้หน้าทีง่าน

ประชาสัมพันธ ์

และเจ้าหน้าที่

งาน IT 

3.2.2) ระดับความพงึ

พอใจในการให้บริการ

ของหน่วยงาน 

4.50 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายบรหิารฯ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อรอ้งเรียน 1) มีขัน้ตอนการจัดการข้อ

รอ้งเรียน 

4.1.1) รอ้ยละของข้อ

รอ้งเรียนที่ได้รับการแกไ้ข

ในเวลาที่ก าหนด 

100 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.65-ก.ย.66 - ฝ่ายบรหิารฯ 

 


