แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2560-2564)
และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ดำเนินงำนตำม
ภำรกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงำน คื อ กำรท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ เป็ น หน่ ว ยงำน
ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนจั ด กำรศึ ก ษำและหน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำภำยใน
มหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถปฏิบัติตำมพันธกิจด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล

ในปีงบประมำณ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเครำะห์ยุทธศำสตร์หน่วยงำนและ
ข้อกำหนดของโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์แล้ว เห็นควรดำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต คือ (1) บุคคลต้องไม่กระทำกำรใดอันมีลกั ษณะที่ได้รบั ผลประโยชน์
ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดงั กล่ำวนัน้ ได้มีอทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัตงิ ำนตำม
อำนำจหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่บุคลำกรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลำกรนั้นจำด
กำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์สว่ นตัวเป็นหลัก และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมทีก่ ่อให้เกิดกำรทุจริต กำรยักยอกผลประโยชน์และกำร
คอร์รัปชั่น(2)บุคลำกรทุกระดับไม่ว่ำจะมีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม ต้องปฏิบัตติ ำม
แนวทำงที่ได้กำหนดไว้ และ (3) ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนำจหน้ำที่ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์
แก่ตนเองและญำติหรือพวกพ้องให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย(4) ไม่นำ
ข้อมูลของมหำวิทยำลัย ไปแสวงหำผลประโยชน์สว่ นตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ควำม
ได้เปรียบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ต่อกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรจำหน่ำยสินค้ำ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและส่วนอื่นที่เกีย่ วข้องกับมหำวิทยำลัย (5) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดย
ธรรมจรรยำ หรือยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มรี ำคำ
หรือมูลค่ำเกินกว่ำที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ จำกลูกค้ำหรือผู้ทมี่ สี ัญญำผูกพันกับมหำวิทยำลัย หรือจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ห้ (6) ไม่ให้ของขวัญที่มี
รำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ แก่ผู้บงั คับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บงั คับบัญชำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตน(7) ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย เพือ่ ประโยชน์ส่วนตนและญำติ (8) ให้หน่วยงำน
รำยงำนกำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครัง้ (9) ให้กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรให้หรือรับ
สินบนและ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเสนอต่อ
อธิกำรบดี (10)หำกบุคลำกรไม่ปฏิบัตริ ำมประกำศนี้ หรือมีกำรกระทำลักษณะหนึง่ ลักษณะใด
อันเป็นกำรขัดต่อนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้ หรือรับสินบน และกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรกระทำควำมผิดวินยั และจะถูกดำเนินกำรทำงวินัย
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย และหรือกฎหมำยอื่นที่เกีย่ วข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คือ (1)
บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต(2)บุคลากรมีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และเป้ำประสงค์ คือ
(1)สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีส่งิ อำนวยควำมสะดวกที่รองรับกำรให้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทำงSocial Media (2)สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีภูมทิ ัศน์สะอำด
สวยงำม เอือ้ ต่อกำรปฏิบัตงิ ำนและกำรให้บริกำร (3) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำร
บริหำรงำนที่สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล (4)บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนสูงขึน้ - เผยแพร่ข้อมูล/องค์ควำมรูท้ ี่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ต่ำงๆของทำงSocial Media ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่มปี ระสิทธิภำพ (5) สร้ำงภำพลักษณ์และ
กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงำนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย และตัวชีว้ ัด
ควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย คือ(1) ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มที ัศนคติ ค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ค่ำเป้ำหมำย 75 (2). ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกรต่อระบบบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย ค่ำเป้ำหมำย ≥4.75
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กับ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถสรุปเป็นโครงกำรที่สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินกำรจัดเอง มี จำนวน 4 โครงกำร/กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 2.โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 3.โครงกำร
ปรับปรุงรูปแบบกำรเผยแพร่ขอ้ มูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 4.โครงกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน และกิจกรรมเข้ำร่วม จำนวน 6 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สำธำรณะ 2.กิจกรรมกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.กิจกรรมประเมินกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอบรมให้ควำมรู้และกำรปลูก
จิตสำนึกในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 5.กิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 6.กิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้กับบุคลำกร รวมได้ทั้งหมด 10 โครงกำร/กิจกรรม ใช้งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิน้ 994,308.00
บำท
อนึ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตกับ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน เพื่อผลักดันผลกำรดำเนินงำน ติดตำม
ผล และสรุปผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรที่กำหนดไว้ และ

สำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทุกไตรมำส
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คำดหวังว่ำ กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจะมีผลกำรดำเนินงำนที่ครบถ้วนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่
กำหนด มีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชีว้ ัดของโครงกำรและกิจกรรม
รวมถึงมีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิผล

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักกำรและเหตุผล
1.2 โครงสร้ำงคณะ/วิทยำลัย
1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ข้อมูลพื้นฐำนคณะ/วิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1.4.3 ภำรกิจกลัก (Key result area)
1.4.4 เสำหลัก (Pillar)
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.4.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
1.4.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้ วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2.3.1 ยุทธศำสตร์
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.5.1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ น.กำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทำงกำรนำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร
ปฏิบัติ
3.2 กำรติด ตำมและประเมิ นผลแผนปฏิบั ติ ก ำรด้ ำนกำรป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
ภาคผนวก
ค ำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัด ท ำแผนปฏิบั ติก ำรด้ำนกำรป้องกั น และปรำบปรำมกำร
ทุจริต
รำยงำนกำรประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
หนังสือลงนำมได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี

1
1
1
1
1
1
1
1

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารให้ ส อดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและ
การประสานการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่ อให้ ก ารขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต ภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกัน
ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั งนั้ น คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นฯ จึ ง เห็ น สมควรให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก
หน่วยงานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหา
ที่สาคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.25562560) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย

1.2 โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ภำพ : โครงสร้ำงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

ภำพ : โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมำณ พ.ศ.2562
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งกำรเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและสำกล
"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 และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล
2. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของ
ผลงำนวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่ำย
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่ำย (Partnership)
4. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงำนเป็นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งำน (IT Application)
3. สร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมำภิบำล (Good Governance)
5. บริหำรงำนตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethical Practice)
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทำ
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
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1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
สร้ำงเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรศิลปวัฒนธรรม
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)
เป็นผู้นำในกำรดำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ในระดั บ ชำติ แ ละสำกล ตลอดจนให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เลิ ศ และมี
ผลงำนวิ จั ย เผยแพร่ สู่ ส ำธำรณชนผ่ ำ นระบบฐำนข้ อ มู ล สำรสนเทศด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี
ประสิทธิภำพ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม มหำวิท ยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ปฏิบัติตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่จัดทำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง นโยบำย
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทั บซ้อน ซึ่ง
ได้กำหนดนโยบำยไว้ ดังนี้
1. บุคคลต้องไม่กระทำกำรใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์
ดังกล่ำวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่
บุคลำกรผูน้ ั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลำกรนัน้ จำดกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่เที่ยงธรรม
เนื่องจำกกำรยึด ผลประโยชน์ส่ว นตัวเป็ นหลั ก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่
ก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรยักยอกผลประโยชน์และกำรคอร์รัปชั่น
2. บุค ลำกรทุก ระดั บ ไม่ ว่ำจะมีอำนำจหน้ ำที่ ในกำรนั้ นหรือ ไม่ ก็ ตำม ต้องปฏิ บัติ ตำม
แนวทำงที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกัน
กำรทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
(2) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมโปร่งใส อันหมำยรวมถึงกำรนเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกมหำวิทยำลัย หรือจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง
ตลอดเวลำ
(3) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอร์รัปชั่น
กำรให้หรือรับ สินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท ฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทั้ง
ทำงตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น กำรกระท ำที่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยกำรทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย โดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญ ชำ หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบได้ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ
(5) กำรจ่ำยเงินหรือให้สิ่งของมีค่ำ หรือบริกำร เช่น ของขวัญ ควำมบันเทิง กำร
ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำกำร หรือละเว้นกระทำกำรใดๆ
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อันเป็นกำรผิดกฎหมำย เป็นกำรกระท ำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม
หรือมีสว่ นร่วมให้บุคคลอื่นมีกำรกระทำดังกล่ำวด้วย
3. ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนำจหน้ำที่ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและญำติหรือ
พวกพ้องให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย
4. ไม่นำข้อมูลของมหำวิทยำลัย ไปแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์
ควำมได้เปรียบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ต่อกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรจำหน่ำยสินค้ำ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุ ค คลในครอบครั ว ของตนรั บ ของขวั ญ ที่ มี ร ำคำหรื อ มู ล ค่ ำ เกิ น กว่ ำ ที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จำกลูกค้ำหรือผู้ที่มีสัญญำผูกพัน
กั บ มหำวิท ยำลั ย หรือ จำกผู้ใต้ บังคับ บัญ ชำและผู้ที่เกี่ย วข้อ งในกำรปฏิบั ติห น้ำที่ของตน เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ แก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สว่ นตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์สว่ นตนและญำติ
8. ให้ ห น่ ว ยงำนรำยงำนกำรให้ ห รือ รับ สิ น บน และกำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้
9. ให้กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรให้หรือรับสินบน
และ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเสนอต่ออธิกำรบดี
10. หำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติรำมประกำศนี้ หรือมีกำรกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอัน
เป็นกำรขัดต่อนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้ หรือรับสินบน และกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ น กำรกระท ำควำมผิ ด วิ นั ย และจะถู ก ด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ำ รำชกำรพลเรือ นในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ.2547 และข้ อ บั งคั บ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย และหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
1) บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2) บุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจในการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
มหาวิทยาลัย
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความสาเร็จและค่าเป้ าหมายของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้ำวเข้ำสูเ่ อตทัคคะ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงสรรค์และบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรมระดับนำนำชำติ
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีส่งิ อำนวยควำมสะดวกที่รองรับกำรให้บริกำรที่
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทำงSocial Media
-สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์สะอำด สวยงำม เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนและ
กำรให้บริกำร
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล
-บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น
- เผยแพร่ข้อมูล/องค์ควำมรูท้ ี่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำงๆของทำง
Social Media ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่มปี ระสิทธิภำพ
- สร้ำงภำพลักษณ์และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงำนให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มที ัศนคติ ค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
2. ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกรต่อระบบบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย

ค่าเป้าหมาย
75
≥4.75

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกั นและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรทบทวนทิศทำงกำรดำเนินงำน จัดท ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำร ด ำเนิ น งำนตำมแผน ติ ด ตำม และผลั ก ดั น ผลกำรด ำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปตำม
แผนปฏิบัติกำร และสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร โดยในปีงบประมำณ 2562 สำนัก
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ศิลปะและวัฒ นธรรม มีขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำร
ทุจริตดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2) ทบทวนทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3) จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะ
5) เสนอคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะ
6) เสนออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณพ.ศ.2562
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุจริต และนำไปสู่ก ำร
ปฏิบัติ
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำมำรถแสดง
ขั้นตอน ดังภำพ
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ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมำณพ.ศ.2562
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

กันยำยน 2561

ทบทวนทิศทำงกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

กันยำยน 2561

จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

กันยำยน 2561

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

กันยำยน 2561

เสนอคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

กันยำยน 2561

เสนออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
เพื่ออนุมัตแิ ผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

กันยำยน 2561

เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต
และนำไปสู่กำรปฏิบัติ

กันยำยน 2561

ภำพ : ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2560 2561

2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
1

กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสำธำรณะ

1.1)เพื่อส่งเสริมให้
บุคลำกรมีจิต
สำธำรณะ

1.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่
ทำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อ
สังคม

-

35

40

45

50

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

100

100

100

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย
2

กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย

2.1) เพื่อ
2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
ประชำสัมพันธ์กำร
กำรเผยแพร่อย่ำงครบถ้วน
ดำเนินงำนของมหำวิ ตำมแนวทำงทีก่ ำหนด
ทำลัยรำชภัฏสวนสุนัน
ทำในกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี
2.2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงำนได้ใช้ Social
Media ในกำร
ประชำสัมพันธ์เพื่อ
สร้ำงภำพลักษณ์
ให้กับมหำวิทยำลัย
2.3) เพื่อประกำศ
เจตจำนงต่อต้ำนกำร
ทุจริต

-

100
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กิจกรรม/โครงการ
3

โครงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน

วัตถุประสงค์
โครงการ

2560 2561

3.1) เพื่อให้บุคลำกร
ของหน่วยงำน
สำมำรถหำวิธกี ำร
จัดกำรกับควำมเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลด
ควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับ
ที่ยอมรับได้

3.1.1) ร้อยละของประเด็น
ควำมเสี่ยงที่ได้รับกำร
ควบคุมและลดระดับควำม
เสี่ยงเทียบกับประเด็นควำม
เสี่ยงทั้งหมดทีก่ ำหนดขึน้ ต่อ
ปี

3.2) เพื่อให้เกิดควำม

3.2.1) ร้อยละของงำนที่มี
กำรดำเนินกำรตำมจุด
ควบคุมที่กำหนด

มั่นใจว่ำกำรดำเนิน งำน
จะบรรลุผลสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
100

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องตำมระเบียบและไม่มีกำรทุจริต
4 จัดอบรมเสริม
4.1) เพื่อให้บุคลำกรมี 4.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวข้องที่เข้ำอบรมเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับระบบกำร เกีย่ วกับระบบกำร
ระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
จัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ จัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ
ภำครัฐ
และสำมำรถนำไป
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
5 ประเมินกำรปฏิบัติ 5.1) เพื่อส่งเสริมและ 5.1.1) ระดับจรรยำบรรณ
ตำมจรรยำบรรณ
สนับสนุนให้บคุ ลำกร ของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ
6 กำรอบรมให้ควำมรู้ 6.1)เพื่อส่งเสริมและ
6.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่
และปลูกจิตสำนึก
สนับสนุนให้บคุ ลำกร เข้ำร่วมอบรม
ในกำรปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตำม
ตำมจรรยำบรรณ
จรรยำบรรณวิชำชีพ

2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

100

100

100

100

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
แผนงำน
และประกัน
คุณภำพ

90

95

100

100

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
แผนงำน
และประกัน
คุณภำพ

80

80

80

80

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

-

≥4

≥4

≥4

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

-

≥80

≥80

≥80

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป
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กิจกรรม/โครงการ
7

โครงกำรปรับปรุง
รูปแบบกำรเผยแพร่
ข้อมูลกำรจัดซือ้ จัด
จ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย

8

โครงกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
โครงกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตให้กับ
บุคลำกร

9

วัตถุประสงค์
โครงการ

2560 2561

7.1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึง
ข้อมูลกำรจัดซือ้ จัด
จ้ำงของมหำวิทยำลัย
อย่ำงทั่วถึง

7.1.1 )ร้อยละของรำยกำร
จัดซือ้ -จัดจ้ำงที่นำเผยแพร่
ข้อมูลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงผ่ำน
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยต่อ
รำยกำรจัดซือ้ -จัดจ้ำง
ทั้งหมด
8.1) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรม 8.1.1) ร้อยละควำมรูค้ วำม
มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ เข้ำใจของผู้เข้ำอบรม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
9.1)เพื่อให้บคุ ลำกรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-

2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562

2563

2564

-

100

100

100

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

80

85

90

95

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

9.1.1) ระดับควำมรู้ควำม
เข้ำใจของบุคลำกรเกี่ยวกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

≥4

≥4

≥4

≥4

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

9.1.2) จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกำรอบรม

100

100

100

100

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

100

100

100

100

บุคลำกร

-

-

-

-

-

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้ำประสงค์ : มหำวิทยำลัยมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ
10

โครงกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน

10.1) เพื่อให้ข้อ
ร้องเรียนได้รับกำร
แก้ไขในระยะเวลำที่
กำหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขใน
เวลำที่กำหนด
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2.5.2 แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

40

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

100

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

100

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยแผนงำนและประกัน
คุณภำพ

95

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยแผนงำนและประกัน
คุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
1

กิจกรรมบำเพ็ญ
1.1)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลำกรมีจิต
1.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่ทำ
ประโยชน์เพื่อสังคม
สำธำรณะ
กิจกรรมสำธำรณะเพื่อสังคม
และจิตสำธำรณะ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย
2 กิจกรรมเผยแพร่
2.1) เพื่อประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำน
2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกี ำร
ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ของมหำวิทำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำใน
เผยแพร่อย่ำงครบถ้วนตำม
ผ่ำนเว็บไซต์ของ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
แนวทำงที่กำหนด
มหำวิทยำลัย
2.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนได้ใช้
Social Media ในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อ
สร้ำงภำพลักษณ์ให้กับมหำวิทยำลัย
2.3) เพื่อประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำร
ทุจริต
3 โครงกำรบริหำรควำม 3.1) เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยงำน
3.1.1) ร้อยละของประเด็นควำม
เสี่ยงและควบคุม
สำมำรถหำวิธกี ำรจัดกำรกับควำมเสีย่ ง เสี่ยงที่ได้รับกำรควบคุมและลด
ภำยใน
เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่
ระดับควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ระดับที่ยอมรับได้
ควำมเสี่ยงทัง้ หมดทีก่ ำหนดขึน้
ต่อปี
3.2) เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำร
3.2.1) ร้อยละของงำนที่มีกำร
ดำเนินงำนจะบรรลุผลสำเร็จตำม
ดำเนินกำรตำมจุดควบคุมที่
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้
กำหนด
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องตำมระเบียบและไม่มีกำรทุจริต
4 จัดอบรมเสริมควำมรู้ 4.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
4.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวข้องที่เข้ำอบรมเกี่ยวกับ
ระบบกำรจัดซือ้ จัด
ระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ และ
ระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ
จ้ำงภำครัฐ
สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง
5 ประเมินกำรปฏิบัติ
5.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
5.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่
ตำมจรรยำบรรณ
บุคลำกรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ
วิชำชีพ
มหำวิทยำลัย
6 กำรอบรมให้ควำมรู้
6.1)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
6.1.1) ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ
และปลูกจิตสำนึกใน บุคลำกรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ
ร่วมอบรม
กำรปฏิบัติตนตำม
วิชำชีพ
จรรยำบรรณ
7 โครงกำรปรับปรุง
7.1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลกำรจัดซือ้
7.1.1 )ร้อยละของรำยกำรจัดซือ้ รูปแบบกำรเผยแพร่
จัดจ้ำงของมหำวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึง
จัดจ้ำงที่นำเผยแพร่ข้อมูลกำร
ข้อมูลกำรจัดซือ้ จัด
จัดซือ้ จัดจ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของ
จ้ำงผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัยต่อรำยกำรจัดซือ้ มหำวิทยำลัย
จัดจ้ำงทั้งหมด
8 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ 8.1) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจ
8.1.1) ร้อยละควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้เข้ำอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์
เกณฑ์กำรประเมิน
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส
โปร่งใส
9 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ 9.1)เพื่อให้บคุ ลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 9.1.1) ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรทุจริต
ให้กับบุคลำกร

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

80

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

≥80

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

≥80

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

100

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

85

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

≥4

บุคลำกร

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1.2) จำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม
กำรอบรม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้ำประสงค์ : มหำวิทยำลัยมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ
10 โครงกำรจัดกำรข้อ
10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข 10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ร้องเรียน
ในระยะเวลำที่กำหนด
ได้รับกำรแก้ไขในเวลำทีก่ ำหนด

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

กลุ่มเป้าหมาย

100

100

บุคลำกร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
กำรนำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นต้องให้
ควำมส ำคั ญ ต่ อ กำรบริห ำรจัด กำรเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรประสำนควำมร่ว มมื อ ในกำรจัด ท ำโครงกำร/
กิจกรรมให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของคณะ/วิทยำลัย
ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ งมีก ำรพั ฒ นำกำรติดตำมประเมิ นผลกำรดำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนในเรื่องกำร
ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อปรับประบวนกำร และ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรนำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
อย่ำงเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร
ปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงกำหนดทำงกำรนำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่ว มกั นเกี่ย วกั บ แผนปฏิบัติก ำรด้ำนกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำร
ทุจริต โดยจัดทำแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย
และโครงกำร/กิจกรรมให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้เกิดผล
ในทำงปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงที่
กำหนด
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่ส อดคล้องกั บ แผนที่ก ำหนดไว้ และนำไปสู่ก ำรพิจำรณำกำร
สนับสนุนทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. สร้ ำ งกลไกประสำนงำนภำยในกั บ หน่ ว ยงำนให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงกำร/กิ จ กรรมให้ มี
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรูซ้ ึ่งกัน
และกัน โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร พร้อมจัดทำฐำนข้อมูลให้
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้งำ่ ย
5. ติด ตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จำกกำรดำเนิน งำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำ
สำมำรถตอบสนองต่อ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562
กำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่อ งมื อ ส ำคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของคณะ/
วิทยำลัยบรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรดำเนินงำน
และนำไปสู่ก ำรปรับ เปลี่ย นแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญ หำอุป สรรคให้เหมำะสมเท่ำทั น
สถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุ ผ ลส ำเร็ จ ตำมเป้ ำ หมำยได้ โดยจั ด ท ำระบบกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนำองค์ควำมรูแ้ ละเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรติดตำมประเมินผลและกำหนด
ตัวชี้วัดแก่ฝ่ำยงำนต่ำงๆ ภำยในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำม
ประเมินผลและสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต อย่ำงต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ทุก ไตรมำส พร้อมให้ผู้รับ ผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมท ำกำรวิเครำะห์ ผลกำร
ดำเนินงำน เพื่อนำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร

