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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

      ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์บนแนวคิดท่ี
สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ท่ีจะพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ไปสู่การเป็น
องค์กรท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า แหล่งภูมิ
ปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ศูนย์การศึกษาได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัด
ระนองจึงเห็นสมควรร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขึ้น ให้การก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีระบบและกลไกเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์
การศึกษาจังหวัดระนองจะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอก 
เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร นั้ น ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีท่ีดูแลนโยบายการบริหารจัดการท่ีดี  โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาท่ี
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“แหล่งการเรียนรู้   พึ่งพาตนเองได้   มีความยั่งยืน” 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   มุ่งท่ีจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวและโลจิสติกส์   ท่ี

สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน 
 พันธกจิ (Mission) 
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          1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ 
ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ี
มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

         2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็น
เอตทัคคะ ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการ 

ท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
         3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ 
ท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ 

 อัตลักษณ์ (Identity) 
       เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ช านาญการคิด   มีจิตสาธารณะ 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ   
 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

        มุ่งเน้นพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวังระนอง (Development Goals) 

เป้าหมายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (พ.ศ.2564) 
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

ท่ีจะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
         1.ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2.มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3.ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตัิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้ถือแนบปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้
ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะท่ีได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีบุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ
อยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมท่ีก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รัปช่ัน 
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 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมท้ัง 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือ
รับสินบนแก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      
ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้ส่ิงของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเท่ียว 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็น
การกระท าท่ีไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ท้ังนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท า
ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ี ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ท่ีมีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.   ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน                      

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด

ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  บุคลากรมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
1. พัฒนาศูนย์การศึกษาให้เป็นเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน 
2.3.3 ตัวชีวั้ดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 
2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการด าเนินการ วัน-เดือน-ปี ที่ด าเนินการ 
 

1.เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
2564 

กันยายน 2563 

2.จัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กันยายน 2563 

3.ด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 

ธันวาคม 2563 
มีนาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
กันายายน 2564 

4.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

5.รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 

ธันวาคม 2564 
มีนาคม 2564 
กันยายน 2564 

6.ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กันายายน 2564 

 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 
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2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 
-  40 75 75 - - - - - 3,000 หัวหน้า

ส านักงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ด2ี) เพื่อสนับสนุน

ให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาล3ั) 

เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน

การทุจริต 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ

เผยแพรอ่ย่างครบถ้วนตามแนวทาง

ที่ก าหนด 

  100 100 100 - - - - - -  หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว

กนกวรรณ 

คชพันธ์ 

 2.2 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

 

  100 100 100 - - - - - - หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว 

พรัชษกรณ์  

เกตุลขิิตกุล 



7 
 

    

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  2) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมทีก่ าหนด 

  95 100 100 - - - - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค ์: บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏบิัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนนุให้

บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

  80 100 100 -หัวหน้าส านักงาน 

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

 

- - - 5,000 5,000 หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว

กาญจนา    

บุญแดง 

3.2 ส่งเสริมและ

สนับสนนุให้

บุคลากรปฏบิัติ

ตนตาม

จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏบิัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ระดับ

≥4 
100 100 - - - - - - หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นาย              

พีระพัฒน์ 

เพชรสังข ์

3.3 การเผยแพร ่ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการ

ปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

 

 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก

จิตส านึกใหบุ้คลากรปฏบิัตติน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 - - - - - - หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นาย              

พีระพัฒน์ 

เพชรสังข ์

3.6 ส่งเสริมและ

สนับสนนุให้

บุคลากรมีความรู้

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทุจรติ 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม 

  ≥5 4 4 - - - - - - หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีมี่ประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการ

ข้อร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

  100 100 100 - - - - - - หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว

กนกวรรณ 

คชพันธ์ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค าอธบิายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจิต

สาธารณะต่อจ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 

75 - ต.ค.62-

ก.ย.63 

3,000  หัวหน้า

ส านักงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ด ี                         

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้

ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย        

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ

เผยแพรอ่ย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่ มีการ

เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ซ่ึ ง

ป ร ะ ก อบ ด้ ว ยภาษ า ไท ยแล ะ

ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 

240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 

120 ข่าว 

100 - ต.ค.62-

ก.ย.63 
-  หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว

กนกวรรณ 

คชพันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค าอธบิายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธีการจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม

และลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมด

ที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่

ได้ รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

 

100 - ต.ค.62-

ก.ย.63 
- หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว 

พรัชษกรณ์  

เกตุลขิิตกุล 

  2) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ 

 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่

ด าเนินการควบคุมภายในตาม

ภาระงานที่ก าหนด 

100 - ต.ค.62-

ก.ย.63 
- หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว 

พรัชษกรณ์  

เกตุลขิิตกุล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค ์: บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏบิัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่

ปฏบิัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด

จ้าง (หัวหน้าส านกังาน หัวหน้างาน

พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างาน

การเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ 

100 -หัวหน้าส านักงาน 

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

 

 

ต.ค.62-

ก.ย.63 

5,000 หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว

กาญจนา    

บุญแดง 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรปฏบิัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏบิัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 

100 - ต.ค.62-

ก.ย.63 

- 

 

 

 

 

- 

หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

                 

นาย              

พีระพัฒน์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค าอธบิายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

เพชรสังข ์

3.3 การเผยแพร ่ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏบิัติ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก

จิตส านึกใหบุ้คลากรปฏบิัตติน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับการปฏบิัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวน

บุคลากรทั้งหมด 

≥80 - ต.ค.62-

ก.ย.63 
- หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นาย              

พีระพัฒน์ 

เพชรสังข ์

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทุจรติ 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม 

 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรมการต่อต้านการ

ทุจรติ 

≥4 - ต.ค.62-

ก.ย.63 
- หัวหน้า

ส านักงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ      

เป้าประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนทีมี่ประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขในเวลาที่

ก าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจรติในหน้าที่/การจัดซ้ือ-จัด

จ้าง ที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

100 - ต.ค.62-

ก.ย.63 
 หัวหน้า

ส านักงาน 

................. 

นางสาว

กนกวรรณ 

คชพันธ์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ รวมท้ัง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
จัดท าแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ โครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง ท่ี
ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 
5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปล่ียนแนว
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ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


