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(ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2563) 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ซึ่งประกอบด้วย 4  

ยุทธศาสตร์ จ านวน 19 ตัวชี้วัดและมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – 

มีนาคม 256-) ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด  บรรลุผล 

จ านวน 8 ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด บรรลุผลทั้ง 2 

ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 

บรรลุผล จ านวน 7 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ 94.73 
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ส่วนที่ 1  บทน า 

1.1  หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการ

บริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการ

โครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตาม

และประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ

หน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา

การทุจริตคอร์รับชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติรวมถึงต้อง

เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางใน

การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 -2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน า

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้  เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
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สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ

ตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้น

ไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 

ด้วย 
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1.2  โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและพฒันา 



1.4 ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

   ตามแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ส านักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน          

ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ทั้งหมด 

ปีงบประมาณ  

2561  
การบรรลุผล 

งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 

2562 
การบรรลุผล 

งบประมาณที่
ใช้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม

ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

8 8 - 5 60,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการ

ทุจริตเชิงนโยบาย 

3 3 - 3 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา

ระบบป้องกันการทุจรติเชิง

รุก 

7 7 - 5 103,940 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไก

และกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต 

1 1 - 1 - 

 19 19 - 14 163,940 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มี
จิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ  12  เดือน  หนา้  5 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563) 



2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

    1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 
    2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 
    3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย (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) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏบิัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวชิาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอยา่งต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มทีักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวชิาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัสู่ชุมชน

และสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเปน็วัง หมายถึง เปน็มหาวิทยาลยัที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพทีส่ะท้อนความ

เป็นวังสวนสนุันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวทิยาลัยทีม่ีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทนัสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ   ได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุง่ที่จะผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิต เพือ่สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุง่ที่จะผลติผลงาน

ทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวจิัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
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ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่

สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งทีจ่ะสรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลยั 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุง่ที่จะพฒันาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

 

2.1   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง นโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้ น ได้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผล
ท าให้บุคลากรนั้นจากการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควร
ปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย 

3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 
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 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการ
กระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนิ นการทางวินั ยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
หรือระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 3)  บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทจุริต 

 4)  มหาวิทยาลยัมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

2.3  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 รอบ  12  เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

    1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  สรุปความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12  เดือน  หนา้  10 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563) 

 



       แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหม
ายของ
ตัวชี้วดั 

ผลการ
ด าเนิน
งาน

รอบ 6 
เดือน 

ผลการ
ด าเนิน
งาน

รอบ 9 
เดือน 

ผลการ
ด าเนินงา
นรอบ 12 

เดือน 

งบ 
ประมาณที่
ใช้ด าเนิน 

การ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต   

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทจุริต   

1.1 การจัดการเรียนการสอน  
-ก าหนดเป็นเนื้อหา/
กิจกรรมการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีจิตส านึกใน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี
เนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

≥15 10 11 27 - 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านการต่อต้าน
การทุจริตส าหรับ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษา
รับรูด้้านการต่อต้านการ
ทุจริต  

80 6.52 6.77 100 15,000 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้กบันักศึกษา
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

      

1.3  ตั้งชมรมด้านการต่อต้าน
การทุจริตของนักศึกษา 

1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้าน
การต่อต้านการทุจริต  

 1.3.1) จ านวนชมรมด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

≥1 1  - 1 5,000 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิม ตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมา 
ภิบาล  

 1.4.1) จ านวนกจิกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥15 18 21 27 15,000 

  1.4.2) ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥60 5.67 10.94 100  

1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนรว่มใน
การท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ 

≥15 15 25 49 - 

    1.5.2) ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 2.21 21.84 92.96 - 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ  12 เดือน  หนา้  11 

 (ตุลาคม 2562 –กนัยายน  2563) 

 



กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหม
ายของ
ตัวชี้วดั 

ผลการ
ด าเนิน
งาน

รอบ 6 
เดือน 

ผลการ
ด าเนิน
งาน

รอบ 9 
เดือน 

ผลการ
ด าเนินงา
นรอบ 12 

เดือน 

งบ 
ประมาณที่
ใช้ด าเนิน 

การ (บาท) 

    2)เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่
ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

75 24.80 34.38 88.52 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย   

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย   

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของมหา
วิทาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด 

100 43.90 72.95 96.57 - 

2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social 
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

      

3) เพื่อประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต 

      

2.2 โครงการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหา
วิธีการจัดการกับความ
เส่ียงเพื่อป้องกันหรือลด
ความเส่ียงให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเส่ียงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความ
เส่ียงเทียบกับประเด็นความ
เส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อ
ปี 

100 90 90 100 - 

    2) เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการด าเนินงาน
จะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี
การด าเนินการตามจุด
ควบคุมที่ก าหนด 

100 N/A 100 100 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกตอ้งตามระเบียบและไม่มีการทุจริต   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12  เดือน  หนา้  12 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563) 

 



กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหม
ายของ
ตัวชี้วดั 

ผลการ
ด าเนิน
งาน

รอบ 6 
เดือน 

ผลการ
ด าเนิน
งาน

รอบ 9 
เดือน 

ผลการ
ด าเนินงา
นรอบ 12 

เดือน 

งบ 
ประมาณที่
ใช้ด าเนิน 

การ (บาท) 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ
การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

100 N/A N/A 100 - 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  

1) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

100 100 100 100 - 

3.3 การเผยแพร่ให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกในการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และ
ปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.3.1) ร้อยละของบุคลากรที่
รับรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

≥80 77.45 100 100 - 

3.4 โครงการปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ขอ้มูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยั 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลยัอยา่ง
ทั่วถึง 

3.4.1)ร้อยละของรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่น าเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ
รายการจัดซื้อ-จัดจา้ง
ทั้งหมด 

100 N/A 100 100 - 

3.5 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรม
เกี่ยวกบัเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 N/A 88 88 - 

3.6 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริตใหก้ับ
บุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมี
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริต 

3.6.1) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกบั
การต่อต้านการทุจริต 

≥80 N/A 88 88 - 

      3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม 

100 N/A 1008 1008 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต   

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธภิาพ   

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
เวลาที่ก าหนด 

100 71.43 89.29 100 - 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12  เดือน  หนา้  13 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



3.  สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยจัดการศึกษา 

ผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา  รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ                               
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 จ านวนรายวิชาที่มี
เนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

≥1 2 1 4 2 N/A N/A 8 5 1 1 N/A 1 1 N/A 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษารับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

80 N/A 3.85 2.94 4.33 N/A 4.24 N/A 20.09 3.88 100 41.40 N/A 95.73 N/A 100 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1 จ านวนกิจกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาล 

≥1 1 1 1 2 1 1 N/A 2 1 1 1 1 1 1 3 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการส่งเสรมิด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

≥60 13.56 3.85 2.69 25.81 20.24 4.24 N/A 57.59 3.88 100 41.40 100 84.32 46.15 5.63 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.1  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 3 1 1 N/A 1 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.2  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

≥80 13.56 3.85 4.9 4.33 100 3.47 N/A 20.09 4.84 8.35 18.04 N/A 83 46.15 35.34 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน  หนา้  14 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



ผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา  รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 83.53 26.57 86.93 100 N/A N/A 90.32 100 18.49 100 100 100 84.34 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย                               
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อยา่งครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 

100 96.76 95.59 95.59 100 66.18 100 100 100 100 95.88 84.41 76.18 95.29 97.94 100 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 ร้อยละของประเดน็ความ
เสี่ยงท่ีได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสีย่งเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อป ี

100 100 100 66.67 100 100 100 100 100 100 66.67 100 100 66.67 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2  ร้อยละของงานท่ีมีการ
ด าเนินการตามจดุควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก                               
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 ร้อยละบุคลากรทีป่ฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน  หนา้  15 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



ผลการด าเนินงานหน่วยจัดการศึกษา  รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ตวัช้ีวัดที่ 3.3.1  ร้อยละของบุคลากรที่
รับรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.2 จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วม
การอบรม 

≥4 33 11 63 106 46 29 52 55 6 62 53 21 78 12 97 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต                           

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1  ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน หนา้  16 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



4.  สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยสนับสนุนการศึกษา 

ผลการด าเนินงานหน่วยสนับสนนุการศึกษา  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

สน
อ.

 

GE
 

IT
 

ส า
นัก

ศลิ
ปะ

ฯ 

วิจ
ัย 

ทร
ัพย

์สิน
 

สส
สร

. 

ตส
น.

 

ศูน
ย์ฯ

สม
ุทร

สง
คร

าม
 

ศูน
ย์ฯ

นค
รป

ฐม
 

ศูน
ย์ฯ

อุด
ร 

ศูน
ย์ฯ

ระ
นอ

ง 

ศูน
ย์ฯ

ผู้ส
ูงอ

ายุ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 

ตัวช้ีวัดที ่1.2.1 ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

80 58.66             

ตัวช้ีวัดที ่1.3.1 จ านวนชมรมด้านการต่อต้านการทุจรติ ≥1 1             

ตัวช้ีวัดที ่1.4.1 จ านวนกิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥1 3             

ตัวช้ีวัดที ่1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการส่งเสรมิด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

≥60 5.63             

ตัวช้ีวัดที ่1.5.1  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ 

≥1 15             

ตัวช้ีวัดที ่1.5.2  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 100             

ตัวช้ีวัดที ่1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

75 75.66 100 87.5 100 76.19 N/A 100 100 100 N/A 100 N/A 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ตัวช้ีวัดที ่2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน หนา้  17 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



ผลการด าเนินงานหน่วยสนับสนุนการศึกษา  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที ่2.2.1 ร้อยละของประเดน็ความเสีย่งท่ีไดร้ับการควบคมุ
และลดระดับความเสีย่งเทียบกับประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อป ี

100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที ่2.2.2  ร้อยละของงานท่ีมีการด าเนินการตามจดุควบคุม
ที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ตัวช้ีวัดที ่3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตัวช้ีวัดที ่3.2.1 ร้อยละบุคลากรทีป่ฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที ่3.3.1  ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้เกีย่วกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

≥80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที ่3.4.1 ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างท่ีน าเผยแพร่
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 

100 N/A             

ตัวช้ีวัดที ่3.5.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

≥80 88.88             

ตัวช้ีวัดที ่3.6.1 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจรติ 

≥80 88.88             

ตัวช้ีวัดที ่3.6.2 จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมการอบรม 100 48 28 71 8 18 42 8 7 28 18 5 3 0 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน หนา้  18 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



ผลการด าเนินงานหน่วยสนับสนุนการศึกษา  รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที ่4.1.1  ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ไดร้ับการแกไ้ขในเวลาที่
ก าหนด 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน หนา้  19 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จตามค่าเป้าหมาย 

(รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณที่

ใช้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.  ร้อยละของบุคลากรและ

นักศึกษาที่มีทัศนคติ คา่นิยม

ในการต่อต้านการทุจริต 

75 100 35,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของ

บุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 4.94 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

เชิงรุก 

3.  ร้อยละของบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

100 100 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต 

4.  ร้อยละของข้อร้องเรียน

ด้านการทุจริตที่ได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

100 89.29 - 

 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

1.  การด าเนินงานและวิธีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 

เนื่องจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คณะกรรมการจึงปรับแนวทาง รูปแบบการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามวิถีใหม่  โดยการใช้รูปแบบออนไลน์ (online) เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน   ส่วน

ตัวชี้วัดใดที่ไม่สามารถออนไลน์ได้  จึงต้องเร่งรัดการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 

2.  การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ควรมีวิธีการจัดการความเสี่ยง/แนวปฏิบัติในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานะการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 12 เดือน  หนา้  20 

 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 


