
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2560-2564)   

และ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 

 

 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่28 กันยายน 2561 



 

 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ เป็นหน่วยงำน

ประสำนงำนกับหน่วยงำนจัดกำรศึกษำและหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำยใน

มหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหำวิทยำลัยใหส้ำมำรถปฏิบัติตำมพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่ำงมี

ประสิทธิผล  



 

 

 

 

 ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม ได้วิเครำะห์ยุทธศำสตร์หน่วยงำนและ

ข้อก ำหนดของโครงกำรเชงิยุทธศำสตร์แลว้ เห็นควรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต คอื (1) บุคคลตอ้งไมก่ระท ำกำรใดอันมีลกัษณะที่ได้รบัผลประโยชน์

ส่วนตัว แตผ่ลประโยชนด์งักล่ำวนัน้ ได้มีอทิธิพลตอ่กำรตัดสนิใจหรือกำรปฏบิัตงิำนตำม

อ ำนำจหนำ้ที่ในต ำแหนง่หนำ้ที่บุคลำกรผู้น้ันรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท ำใหบุ้คลำกรนั้นจำด

กำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยดึผลประโยชนส์ว่นตัวเป็นหลัก และส่งผล

กระทบต่อประโยชนข์องส่วนรวมทีก่่อให้เกดิกำรทุจริต กำรยักยอกผลประโยชนแ์ละกำร

คอร์รัปชั่น(2)บคุลำกรทุกระดับไมว่่ำจะมอี ำนำจหนำ้ทีใ่นกำรนั้นหรอืไมก่็ตำม ต้องปฏิบัตติำม

แนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ และ (3) ไมใ่ชต้ ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์

แก่ตนเองและญำตหิรอืพวกพ้องให้เกิดผลกระทบและควำมเสยีหำยต่อมหำวิทยำลัย(4) ไมน่ ำ

ข้อมูลของมหำวทิยำลยั ไปแสวงหำผลประโยชนส์ว่นตน หรอืท ำใหเ้กิดประโยชน ์ควำม

ได้เปรยีบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ตอ่กำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรจ ำหนำ่ยสินคำ้ กำรจัดซื้อจัด

จำ้งและส่วนอื่นที่เกีย่วข้องกับมหำวิทยำลัย (5) ไมร่ับทรัพย์สินหรอืประโยชนอ์ื่นใดโดย

ธรรมจรรยำ หรอืยินยอมหรือรูเ้ห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มรีำคำ

หรอืมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำต ิจำกลูกค้ำหรือผู้ทีม่สีัญญำผูกพันกบัมหำวิทยำลัย หรือจำกผู้ใตบ้ังคบับญัชำและผูท้ี่

เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของตน เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ตอ่ผูใ้ห ้(6)  ไมใ่หข้องขวญัที่มี

รำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำต ิแก่ผู้บงัคับบัญชำหรอืบุคคลในครอบครัวของผู้บงัคับบัญชำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

ส่วนตน(7)  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย เพือ่ประโยชนส์่วนตนและญำต ิ(8)  ให้หนว่ยงำน

รำยงำนกำรให้หรือรบัสินบน และกำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนต่อมหำวทิยำลัยอย่ำงนอ้ยปี

ละ 2 ครัง้ (9)  ใหก้องบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรใหห้รอืรับ

สินบนและ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงำนภำยในมหำวทิยำลยัเสนอต่อ

อธิกำรบดี (10)หำกบุคลำกรไม่ปฏิบัตริำมประกำศน้ี หรือมีกำรกระท ำลกัษณะหน่ึงลักษณะใด

อันเป็นกำรขัดต่อนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้ หรอืรับสินบน และกำร

ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินยัและจะถกูด ำเนินกำรทำงวินัย

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศกึษำ พ.ศ.2547 และขอ้บังคับ

มหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนสนุันทำ ว่ำดว้ยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบ

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนในมหำวทิยำลัย และหรือกฎหมำยอื่นที่เกีย่วขอ้ง



 

 

 

 

โดยมวีัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอื (1) 

บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต(2)บุคลากรมีความเช่ือม่ันและ
ไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และเป้ำประสงค ์คอื  
(1)ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่รองรับกำรให้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึง

แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทำงSocial Media (2)ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรมมภูีมทิัศนส์ะอำด 

สวยงำม เอือ้ตอ่กำรปฏิบัติงำนและกำรใหบ้ริกำร (3) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมกีำร

บริหำรงำนที่สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล (4)บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจและมีศักยภำพ

ในกำรปฏบิัติงำนสูงขึน้- เผยแพร่ข้อมูล/องค์ควำมรูท้ี่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมอื

ตำ่งๆของทำงSocial Media ในกำรสร้ำงภำพลักษณท์ี่มปีระสิทธิภำพ (5) สร้ำงภำพลักษณ์และ

กำรประชำสัมพันธ์เชงิรุกของหน่วยงำนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย และตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จและคำ่เป้ำหมำย คอื(1) ร้อยละของบุคลำกรและนักศกึษำที่มทีัศนคติ ค่ำนิยมในกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต ค่ำเป้ำหมำย 75 (2). ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกรต่อระบบบริหำรจัดกำร

ตำมหลักธรรมำภบิำลของมหำวิทยำลัย ค่ำเป้ำหมำย ≥4.75 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สรำ้งควำมเข้ำใจร่วมกัน เกี่ยวกับ       

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กับ ฝำ่ยงำนต่ำง ๆ ภำยในหนว่ยงำน เพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถสรุปเป็นโครงกำรที่ส ำนัก

ศลิปะและวัฒนธรรม ด ำเนินกำรจัดเอง ม ีจ ำนวน 4 โครงกำร/กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลตอ่

สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 2.โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 3.โครงกำร

ปรับปรุงรูปแบบกำรเผยแพร่ขอ้มูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผำ่นเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 4.โครงกำรจัดกำรขอ้

ร้องเรียน และกิจกรรมเข้ำร่วม จ ำนวน 6 กิจกรรม คอื 1.กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจติ

สำธำรณะ 2.กิจกรรมกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  

3.กิจกรรมประเมินกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอบรมใหค้วำมรู้และกำรปลูก

จติส ำนึกในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 5.กิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑก์ำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 6.กิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตอ่ต้ำนกำร

ทุจรติให้กับบุคลำกร รวมได้ทั้งหมด 10 โครงกำร/กิจกรรม ใช้งบประมำณด ำเนินกำรทั้งสิน้ 994,308.00 

บำท 

 อนึ่ง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตกับ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในหนว่ยงำน เพื่อผลักดันผลกำรด ำเนินงำน ตดิตำม

ผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ และ



 

 

 

 

สำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยใหม้ีกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทุกไตรมำส 

 ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม คำดหวังว่ำ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติจะมีผลกำรด ำเนินงำนที่ครบถ้วนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่

ก ำหนด มีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชีว้ัดของโครงกำรและกิจกรรม 

รวมถึงมผีลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำง

มีประสิทธิผล 

  



 

 

 

 

สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร ก 

สารบัญ ค 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

 1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรำ้งคณะ/วิทยำลัย 1 

 1.3 โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 1 

 1.4 ข้อมูลพื้นฐำนคณะ/วิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 1 

     1.4.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 1 

     1.4.2 พันธกิจ (Mission) 1 

     1.4.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 1 

     1.4.4 เสำหลัก (Pillar) 1 

     1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 1 

     1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 1 

     1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 1 

     1.4.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 1 

     1.4.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 1 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 

 2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 1 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 1 

 2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ

ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

1 

  2.3.1 ยุทธศำสตร์ 1 

  2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 1 

  2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 1 

 2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 1 

 2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 1 

  2.5.1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี 1 

  2.5.2 แผนปฏิบัติกำรด้ำน.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2562 

1 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 1 

 3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร

ปฏิบัติ 
1 

 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจรติ 

1 

ภาคผนวก 1 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจรติ 

1 

 รำยงำนกำรประชุมที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติ 

1 

 ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจรติ 

1 

 หนังสือลงนำมได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและ
การประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหา
ที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -
2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน



 

 

 

 

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพ : โครงสร้ำงส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

ภำพ : โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม



13 

 

 

 

 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

      1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่กำรเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและสำกล 

"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center 

at the National and International levels" 

    1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศลิปวัฒนธรรมสู่สำกล  

 2. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของ

ผลงำนวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือขำ่ย 

     1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

               ท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

     1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

               1. ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครือขำ่ย (Partnership)  

 4. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

               1. ทีมงำนเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งำน (IT Application) 

 3. สร้ำงองค์กำรแหง่กำรเรยีนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมำภบิำล (Good Governance) 

 5. บริหำรงำนตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethical Practice) 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

       คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทำ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศลิปวัฒนธรรม 
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1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

               สร้ำงเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรศิลปวัฒนธรรม 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

               เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรม

ในระดับชำติและสำกล ตลอดจนให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นเลิศ และมี

ผลงำนวิจัยเผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่มี

ประสิทธิภำพ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ปฏิบัติตำมนโยบำยของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง นโยบำย

กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง

ได้ก ำหนดนโยบำยไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท ำกำรใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่ำวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่

บุคลำกรผูน้ั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท ำให้บุคลำกรนัน้จำดกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่

ก่อใหเ้กิดกำรทุจรติ กำรยักยอกผลประโยชน์และกำรคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลำกรทุกระดับไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม ต้องปฏิบัติตำม

แนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกัน

กำรทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมโปร่งใส อันหมำยรวมถึงกำรนเตรียม

ควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกมหำวิทยำลัย หรือจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลำ 

  (3)  ไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอร์รัปช่ัน 

กำรให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทั้ง

ทำงตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่ เข้ำข่ำยกำรทุจริตและ

คอร์รัปช่ัน      ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย โดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือ

บุคคลที่รับผดิชอบได้ทรำบ และให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  

  (5)  กำรจ่ำยเงินหรือให้สิ่งของมีค่ำ หรือบริกำร เช่น ของขวัญ ควำมบันเทิง กำร

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรอืเจ้ำหนำ้ที่ขององค์กำรระหว่ำง

ประเทศ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท ำกำร หรือละเว้นกระท ำกำรใดๆ 
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อันเป็นกำรผิดกฎหมำย เป็นกำรกระท ำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม 

หรอืมีสว่นร่วมให้บุคคลอื่นมีกำรกระท ำดังกล่ำวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและญำติหรือ

พวกพ้องใหเ้กิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย 

 4.  ไม่น ำข้อมูลของมหำวิทยำลัย ไปแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือท ำให้เกิดประโยชน์ 

ควำมได้เปรียบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ต่อกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรจัดซื้อ

จัดจำ้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศ

คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จำกลูกค้ำหรือผู้ที่มีสัญญำผูกพัน

กับมหำวิทยำลัย หรือจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ของตน เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ แก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญำติ 

 8.  ให้หน่วยงำนรำยงำนกำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรให้หรือรับสินบน

และ   กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเสนอต่ออธิกำรบดี 

 10.  หำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติรำมประกำศนี้ หรือมีกำรกระท ำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอัน

เป็นกำรขัดต่อนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้ หรือรับสินบน และกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยและจะถูกด ำเนินกำรทำงวินัยตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลของหนว่ยงำนในมหำวิทยำลัย และหรอืกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

   1)  บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

                   ยุทธศำสตรท์ี่ 1  พัฒนำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้ำวเข้ำสูเ่อตทัคคะ 

                   ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงสรรค์และบูรณำกำรศลิปะและวัฒนธรรมระดับนำนำชำติ 

          2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

                   -ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่รองรับกำรใหบ้ริกำรที่

สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทำงSocial Media  

                  -ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์สะอำด สวยงำม เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนและ

กำรให้บริกำร 

                - ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล 

                 -บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น 

                 - เผยแพรข่้อมูล/องค์ควำมรูท้ี่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำงๆของทำง

Social Media ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่มปีระสิทธิภำพ 

                - สร้ำงภำพลักษณ์และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงำนให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 

 
  

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรทบทวนทิศทำงกำรด ำเนินงำน จัดท ำ

แผนปฏิบัติกำร ด ำเนินงำนตำมแผน ติดตำม และผลักดันผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

แผนปฏิบัติกำร และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร โดยในปีงบประมำณ 2562 ส ำนัก

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มทีัศนคต ิค่ำนิยมในกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต 

75 

2.  ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกรต่อระบบบริหำรจัดกำรตำม

หลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 

≥4.75 
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ศิลปะและวัฒนธรรม มีขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจรติดังตอ่ไปนี ้

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

2) ทบทวนทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

3) จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

4) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจำรณำและด ำเนินกำรแก้ไข

ตำมข้อเสนอแนะ 

5) เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจำรณำและด ำเนินกำรแก้ไข

ตำมข้อเสนอแนะ 

6) เสนออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2562 

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และน ำไปสู่กำร

ปฏิบัติ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำมำรถแสดง

ขั้นตอน ดังภำพ  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

กันยำยน 2561 

กันยำยน 2561 

กันยำยน 2561 

กันยำยน 2561 

กันยำยน 2561 

กันยำยน 2561 

 

ทบทวนทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

เสนออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เพื่ออนุมัตแิผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

จัดท ำรำ่งแผนปฏิบัติกำร 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อพิจำรณำและด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 

เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อพิจำรณำและด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 

แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลำ 

กันยำยน 2561 
เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต 

และน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สรำ้งสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรและนกัศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

 1 กิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสำธำรณะ  

1.1)เพื่อสง่เสรมิให้

บุคลำกรมีจิต

สำธำรณะ  

 1.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่

ท ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อ

สังคม  

- 35 40 45 50 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สกัดกั้นกำรทุจรติเชงินโยบำย 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 

 2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสำธำรณะ

ผ่ำนเว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัย 

2.1) เพื่อ

ประชำสัมพันธ์กำร

ด ำเนินงำนของมหำวิ

ทำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำในกำรสรำ้ง

ภำพลักษณท์ี่ด ี

2.2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงำนได้ใช้ Social 

Media ในกำร

ประชำสัมพันธ์เพื่อ

สรำ้งภำพลักษณ์

ให้กับมหำวิทยำลัย 

2.3) เพื่อประกำศ

เจตจ ำนงต่อตำ้นกำร

ทุจรติ  

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

กำรเผยแพร่อย่ำงครบถ้วน

ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

- 100 100 100 100 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 3 โครงกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

3.1) เพื่อให้บุคลำกร

ของหน่วยงำน

สำมำรถหำวิธกีำร

จัดกำรกับควำมเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลด

ควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 3.1.1) ร้อยละของประเด็น

ควำมเสี่ยงที่ไดรั้บกำร

ควบคุมและลดระดับควำม

เสี่ยงเทียบกับประเด็นควำม

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ ำหนดขึน้ต่อ

ปี 

100 100 100 100 100 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

แผนงำน

และประกัน

คุณภำพ 

  
3.2) เพ่ือให้เกดิควำม

มั่นใจวำ่กำรด ำเนิน งำน

จะบรรลุผลส ำเรจ็ตำม

วัตถุประสงค์ท่ีวำงไว ้ 

 3.2.1) ร้อยละของงำนที่มี

กำรด ำเนินกำรตำมจุด

ควบคุมที่ก ำหนด 

 
90 95 100 100 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

แผนงำน

และประกัน

คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องตำมระเบียบและไม่มีกำรทุจริต 

4 จัดอบรมเสรมิ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับระบบกำร

จัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐ 

4.1) เพื่อให้บุคลำกรมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกีย่วกับระบบกำร

จัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐ 

และสำมำรถน ำไป

ปฏิบัติได้อย่ำงถกูต้อง 

4.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่

เกี่ยวข้องที่เข้ำอบรมเกี่ยวกับ

ระบบกำรจัดซือ้จัดจ้ำง

ภำครัฐ 

 
80 80 80 80 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

5 ประเมินกำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณ  

5.1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลำกร

ปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

5.1.1) ระดับจรรยำบรรณ

ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 

- - ≥4 ≥4 ≥4 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

6 กำรอบรมให้ควำมรู้

และปลกูจิตส ำนึก

ในกำรปฏิบัติตน

ตำมจรรยำบรรณ 

6.1)เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลำกร

ปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

6.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่

เข้ำร่วมอบรม 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

7 โครงกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรเผยแพร่

ข้อมูลกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัย 

7.1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึง

ข้อมูลกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงของมหำวิทยำลัย

อย่ำงทั่วถึง 

7.1.1 )ร้อยละของรำยกำร

จัดซือ้-จัดจ้ำงที่น ำเผยแพร่

ข้อมูลกำรจัดซือ้จัดจ้ำงผ่ำน

เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยต่อ

รำยกำรจัดซือ้-จัดจ้ำง

ทั้งหมด 

- - 100 100 100 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

8 โครงกำรสรำ้ง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับเกณฑก์ำร

ประเมินคุณธรรม

และควำมโปรง่ใส 

8.1) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรม

มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

8.1.1) ร้อยละควำมรู้ควำม

เข้ำใจของผู้เข้ำอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 
80 85 90 95 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

9 โครงกำรสรำ้ง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรต่อตำ้น

กำรทุจรติให้กับ

บุคลำกร 

9.1)เพื่อให้บคุลำกรมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรต่อตำ้น

กำรทุจรติ 

9.1.1) ระดับควำมรู้ควำม

เข้ำใจของบคุลำกรเกี่ยวกับ

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

 
≥4 ≥4 ≥4 ≥4 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

   
9.1.2) จ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำ

ร่วมกำรอบรม 

 
100 100 100 100 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  มหำวทิยำลัยมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

10 โครงกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อ

ร้องเรียนได้รับกำร

แก้ไขในระยะเวลำที่

ก ำหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขใน

เวลำที่ก ำหนด 

 
100 100 100 100 บุคลำกร - - - - -  ฝ่ำย

บรหิำรงำน

ทั่วไป 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2562 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สรำ้งสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรและนกัศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

1 กิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสำธำรณะ  

 1.1)เพื่อสง่เสรมิให้บคุลำกรมีจิต

สำธำรณะ  

1.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่ท ำ

กิจกรรมสำธำรณะเพื่อสังคม 

40 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สกัดกั้นกำรทุจรติเชงินโยบำย 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 

2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสำธำรณะ

ผ่ำนเว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัย 

2.1) เพื่อประชำสัมพันธก์ำรด ำเนินงำน

ของมหำวิทำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำใน

กำรสรำ้งภำพลักษณท์ี่ด ี

2.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนได้ใช้ 

Social Media ในกำรประชำสมัพันธ์เพื่อ

สรำ้งภำพลักษณใ์หก้ับมหำวิทยำลัย 

2.3) เพื่อประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้นกำร

ทุจรติ 

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีำร

เผยแพร่อย่ำงครบถ้วนตำม

แนวทำงที่ก ำหนด 

100 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

3 โครงกำรบรหิำรควำม

เสี่ยงและควบคมุ

ภำยใน 

3.1) เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยงำน

สำมำรถหำวิธกีำรจัดกำรกับควำมเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

 3.1.1) ร้อยละของประเด็นควำม

เสี่ยงที่ไดรั้บกำรควบคุมและลด

ระดับควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ควำมเสี่ยงทัง้หมดทีก่ ำหนดขึน้

ต่อป ี

100 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ฝ่ำยแผนงำนและประกัน

คุณภำพ 

  3.2) เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำร

ด ำเนินงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้  

 3.2.1) ร้อยละของงำนที่มีกำร

ด ำเนินกำรตำมจุดควบคุมที่

ก ำหนด 

 

 

95 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ฝ่ำยแผนงำนและประกัน

คุณภำพ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2562 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องตำมระเบียบและไม่มีกำรทุจริต 

4 จัดอบรมเสรมิควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ระบบกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงภำครัฐ 

4.1) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั

ระบบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐ และ

สำมำรถน ำไปปฏิบตัิได้อย่ำงถูกต้อง 

4.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่

เกี่ยวข้องที่เข้ำอบรมเกี่ยวกับ

ระบบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐ 

80 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

5 ประเมินกำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณ  

5.1) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลำกรปฏบิัติตนตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ 

5.1.1) ร้อยละของบคุลำกรที่

ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ

มหำวิทยำลัย 

≥80 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62  ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

6 กำรอบรมให้ควำมรู้

และปลกูจิตส ำนึกใน

กำรปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณ 

6.1)เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้

บุคลำกรปฏบิัติตนตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ 

6.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ

ร่วมอบรม 

≥80 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

7 โครงกำรปรับปรุง

รูปแบบกำรเผยแพร่

ข้อมูลกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัย 

7.1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลกำรจัดซือ้

จัดจ้ำงของมหำวทิยำลัยอย่ำงทั่วถึง 

7.1.1 )ร้อยละของรำยกำรจัดซือ้-

จัดจ้ำงที่น ำเผยแพร่ข้อมูลกำร

จัดซือ้จัดจ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัยต่อรำยกำรจัดซือ้-

จัดจ้ำงทั้งหมด 

100 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

8 โครงกำรสรำ้งควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำม

โปร่งใส 

8.1) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมคีวำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

8.1.1) ร้อยละควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

ของผู้เข้ำอบรมเกี่ยวกบัเกณฑ์

กำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใส 

85 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

9 โครงกำรสรำ้งควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ

ให้กับบุคลำกร 

9.1)เพื่อให้บคุลำกรมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

9.1.1) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรต่อตำ้น

กำรทุจรติ 

≥4 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2562 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

   9.1.2) จ ำนวนบคุลำกรที่เข้ำร่วม

กำรอบรม 

100 ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  มหำวทิยำลัยมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

10 โครงกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับกำรแกไ้ข

ในระยะเวลำที่ก ำหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บกำรแก้ไขในเวลำทีก่ ำหนด 

100 บุคลำกร ต.ค.61-ก.ย.62 - ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

กำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นต้องให้

ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำร/

กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของคณะ/วิทยำลัย

ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนในเรื่องกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อปรับประบวนกำร และ

กลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร

ปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2. เพื่อใหม้ีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

อย่ำงเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร

ปฏิบัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจรติ ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต โดยจัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย 

และโครงกำร/กิจกรรมให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้เกิดผล

ในทำงปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรใหส้อดคล้องกับแนวทำงที่

ก ำหนด 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดไว้  และน ำไปสู่กำรพิจำรณำกำร

สนับสนุนทรัพยำกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้มี

ควำมก้ำวหนำ้อย่ำงตอ่เนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร พร้อมจัดท ำฐำนข้อมูลให้

สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้งำ่ย 

5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำ

สำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 กำรติดตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของคณะ/

วิทยำลัยบรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำน 

และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทัน

สถำนกำรณ์  และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนำองค์ควำมรูแ้ละเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรตดิตำมประเมินผลและก ำหนด

ตัวชี้วัดแก่ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรตดิตำม

ประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ อย่ำงตอ่เนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ทุกไตรมำส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมท ำกำรวิเครำะห์ผลกำร

ด ำเนนิงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

 


