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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรประสำนงำนกำร

ด ำเนินงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผล

กำรด ำเนินงำด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถปฏิบัติตำมพันธกิจด้ำน

กำรท ำบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมได้อย่ำงมปีระสิทธิผล 

 ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเครำะห์ยุทธศำสตร์หน่วยงำนและ

ข้อก ำหนดของโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์แล้ว เห็นควรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต คือ (1) นโยบำยแผนปฏิบัติกำรด้ำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

(2) วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ 

(3) ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของส ำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คือ  

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ คือ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

แ ล ะ ค่ ำ เ ป้ ำ ห ม ำ ย  คื อ  ตั ว ชี้ วั ด ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ แ ล ะ ค่ ำ เ ป้ ำ ห ม ำ ย 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน เพื่อ

สร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ โดยสำมำรถสรุป

โครงกำรด ำเนนิงำนทั้งหมด ตำมแผนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 อนึ่ง ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ฝำ่ยงำนต่ำง ๆ ภำยในหนว่ยงำน เพื่อผลักดันผลกำรด ำเนินงำน ติดตำมผล และสรุปผล

กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ และสำมำรถประเมินผล

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยให้มีกำรตดิตำมและประเมินผล รำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจรติ คือจ ำนวน 4 ครั้งต่อปี คอื รอบไตรมำส กับหน่วยงำนเจำ้ภำพของแตล่ะ

หนว่ยงำนที่รับผดิชอบ 

 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม คำดหวังว่ำ กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจรติ จะมีผลกำรด ำเนินงำนที่ครบถ้วนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนด มี

ผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชี้วัดของโครงกำรและกิจกรรม รวมถึงมผีล

กำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมปีระสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
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ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 โครงสร้างส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ : โครงสร้ำงส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายแผนงาน   

และประกันคุณภาพ 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง  

และวิจัยศิลปวัฒนธรรม       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ : โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

ท านุบ ารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม       

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจ า 



 
 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ2563 

       1.4.1 แหล่งกำรเรยีนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและสำกล 

               "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 และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมสูส่ำกล  

 2. ใหบ้ริกำรวิชำกำรด้ำนศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของผลงำนวิจัย 

                    และแหล่งข้อมูลเครือขำ่ย 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครอืข่ำย (Partnership)  

 4. ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงำนเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งำน (IT Application) 

 3. สร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้(Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมำภบิำล (Good Governance) 

 5. บริหำรงำนตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethical Practice) 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทำ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศลิปวัฒนธรรม 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้ำงเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรศิลปวัฒนธรรม 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

 เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชำติและสำกล ตลอดจนให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงำนวิจัย

เผยแพร่สูส่ำธำรณชนผ่ำนระบบฐำนขอ้มูลสำรสนเทศด้ำนศลิปวัฒนธรรมที่มปีระสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง 

นโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต กำรให้หรอืรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

ซึ่งได้ก ำหนดนโยบำยไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท ำกำรใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่ำวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่

บุคลำกรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท ำให้บุคลำกรนั้นจำดกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

กำรทุจริต กำรยักยอกผลประโยชน์และกำรคอร์รัปช่ัน 

 2.  บุคลำกรทุกระดับไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม ต้องปฏิบัติตำมแนวทำง

ที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกันกำร

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมโปร่งใส อันหมำยรวมถึงกำรนเตรียม

ควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกมหำวิทยำลัย หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลำ 

  (3)  ไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทั้งทำงตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย โดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทรำบ และให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  

  (5)  กำรจ่ำยเงินหรือให้สิ่งของมีค่ำ หรือบริกำร เช่น ของขวัญ ควำมบันเทิง กำร

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำง

ประเทศ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท ำกำร หรือละเว้นกระท ำกำรใดๆ อัน

เป็นกำรผิดกฎหมำย เป็นกำรกระท ำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีำรกระท ำดังกล่ำวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต ำแหน่งหรอือ ำนำจหน้ำที่ ในกำรแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและญำติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัย 
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 4.  ไม่น ำข้อมูลของมหำวิทยำลัย ไปแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือท ำให้เกิดประโยชน์ 

ควำมได้เปรียบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ต่อกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรจัดซื้อจัด

จำ้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศ

คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จำกลูกค้ำหรือผู้ที่มีสัญญำผูกพันกับ

มหำวิทยำลัย หรือจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มรีำคำหรอืมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ แก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญำต ิ

 8.  ให้หน่วยงำนรำยงำนกำรให้หรือรับสินบน และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรใหห้รือรับสินบนและ   

กำรป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเสนอต่ออธิกำรบดี 

 10.  หำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติรำมประกำศนี้ หรือมีกำรกระท ำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

กำรขัดต่อนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้ หรือรับสินบน และกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยและจะถูกด ำเนินก ำรทำงวินัยตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคลของหนว่ยงำนในมหำวิทยำลัย และหรอืกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

  1)  บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

2.3.2 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลำกรและนักศึกษำที่มทีัศนคต ิค่ำนิยมในกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต 

75 

2.  ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกรต่อระบบบริหำรจัดกำรตำม

หลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 

≥4.80 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ 

ผู้รับผิดช

อบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สรำ้งสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรและนกัศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สำธำรณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลำกรมีจิต

สำธำรณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลำกรที่ท ำ

กิจกรรมสำธำรณะเพื่อสังคม 

-  40 75 75 บุคลำกรหน่วยงำน - - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สกัดกั้นกำรทุจรติเชงินโยบำย 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อ

สำธำรณะผ่ำน

เว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัย 

1)เพือ่ประชำสัมพันธก์ำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำในกำรสรำ้ง

ภำพลักษณท์ี่ดี2) เพื่อสนบัสนุน

ให้หน่วยงำนได้ใช้ Social Media 

ในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำง

ภำพลักษณใ์ห้กับมหำวทิยำลั3) 

เพื่อประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้น

กำรทุจรติ 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีำร

เผยแพร่อย่ำงครบถ้วนตำมแนวทำง

ที่ก ำหนด 

  100 100 100 120 ข่ำว - - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 

 2.2 โครงกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน 

1) เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยงำน

สำมำรถหำวิธกีำรจัดกำรกับ

ควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

2.2.1) ร้อยละของประเด็นควำม

เสี่ยงที่ไดรั้บกำรควบคุมและลด

ระดับควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ควำมเสี่ยงทัง้หมดทีก่ ำหนดขึน้ต่อป ี

  100 100 100 ประเด็นควำมเสี่ยง

ที่ไดรั้บกำรควบคุม

และลดระดับฯ 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ 

ผู้รับผิดช

อบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได ้ 

 วัฒนธรร

ม 

  2) เพ่ือให้เกดิควำมมั่นใจวำ่กำร

ด ำเนิน งำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ท่ีวำงไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงำนที่มกีำร

ด ำเนินกำรตำมจุดควบคุมที่ก ำหนด 

  95 100 100 งำนที่มกีำร

ด ำเนินกำรตำมจุด

ควบคุมที่ก ำหนด 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องตำมระเบียบและไม่มีกำรทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลำกรมคีวำมรู้

ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับระบบกำร

จัดซือ้จัดจ้ำง

ภำครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงภำครัฐ และสำมำรถน ำไป

ปฏิบัติได้อย่ำงถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลำกรที่

เกี่ยวข้องที่เข้ำอบรมเกี่ยวกับระบบ

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐ 

  80 100 100 -หัวหนำ้ส ำนักงำน 

-หัวหนำ้งำนพัสด ุ

-เจ้ำหน้ำที่พสัด ุ

-หัวหนำ้งำน

กำรเงิน 

-เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 

3.2 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลำกรปฏบิัติ

ตนตำม

จรรยำบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

บุคลำกรปฏบิัติตนตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลำกรที่ปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

 - ระดั

บ≥4 

100 100 บุคลำกรใน

หน่วยงำน 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 

3.3 กำรเผยแพร่ ให้

ควำมรู้และปลูก

จิตส ำนึกในกำร

1)เพื่อสรำ้งควำมรูแ้ละปลูก

จิตส ำนึกให้บคุลำกรปฏิบัติตน

ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลำกรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลำกรใน

หน่วยงำน 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ 

ผู้รับผิดช

อบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณ 

 

 

และ

วัฒนธรร

ม 

3.6 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลำกรมคีวำมรู้

ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำร

ต่อตำ้นกำรทุจรติ 

 

 

1)เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติ 

3.6.2) จ ำนวนบุคลำกรที่เขำ้ร่วม

กำรอบรม 

  ≥5 4 4 ตัวแทนของ

หน่วยงำน 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  มหำวทิยำลัยมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

4.1 โครงกำรจัดกำร

ข้อร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

กำรแก้ไขในระยะเวลำที่ก ำหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บกำรแก้ไขในเวลำทีก่ ำหนด 

  100 100 100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

กำรแก้ไขใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด 

- - - - - บุคลำกร

ส ำนัก

ศิลปะ

และ

วัฒนธรร

ม 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  สรำ้งสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรและนกัศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสำธำรณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลำกรมีจิต

สำธำรณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลำกรที่

ท ำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อ

สังคม 

พิจำรณำจำกจ ำนวนรำยวิชำที่มี

เนือ้หำ/กิจกรรม ให้ควำมรูเ้กี่ยวกับ

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจรติ ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในปีกำรศึกษำ 2562 

75 บุคลำกรหน่วยงำน ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สกัดกั้นกำรทุจรติเชงินโยบำย 

เป้ำประสงค์ :  บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสำธำรณะ

ผ่ำนเว็บไซต์ของ

มหำวิทยำลัย 

1)เพือ่ประชำสัมพันธก์ำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทำลัยรำช

ภัฏสวนสุนันทำในกำรสรำ้ง

ภำพลักษณท์ี่ดี2) เพื่อสนบัสนุน

ให้หน่วยงำนได้ใช้ Social Media 

ในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำง

ภำพลักษณใ์ห้กับมหำวทิยำลั3) 

เพื่อประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้น

กำรทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีำร

เผยแพร่อย่ำงครบถ้วนตำม

แนวทำงที่ก ำหนด 

พิจำรณำจำกจ ำนวนข่ำวที่มีกำร

เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ซึ่ ง

ป ร ะ ก อบด้ ว ยภ ำษ ำ ไ ท ย แ ล ะ

ภำษำอังกฤษ โดยก ำหนดให้ 

หน่วยงำนจัดกำรศึกษำจ ำนวน 240 

ข่ำว  

หน่วยสนับสนุนกำรศึกษำจ ำนวน 

120 ข่ำว 

100 120 ข่ำว ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย

สำรสนเทศ 

 2.2 โครงกำรบรหิำรควำม

เสี่ยงและควบคมุ

ภำยใน 

1) เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยงำน

สำมำรถหำวิธกีำรจัดกำรกับ

ควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ควำมเสี่ยงที่ไดรั้บกำรควบคมุ

และลดระดับควำมเสี่ยงเทียบ

พิจำรณำจำกประเด็นควำมเสี่ยงที่

ได้ รับกำรควบคุมและลดระดับ

ควำมเสี่ยงเทียบกับประเด็นควำม

เสี่ยงทั้งหมดที่ก ำหนดขึน้ต่อปี 

100 ประเด็นควำมเสี่ยง

ที่ไดรั้บกำรควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได ้ 

กับประเด็นควำมเสี่ยงทัง้หมด

ที่ก ำหนดขึน้ต่อป ี

 ฝ่ำยประกัน

คุณภำพ 

  2) เพ่ือให้เกดิควำมมั่นใจวำ่กำร

ด ำเนิน งำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ท่ีวำงไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงำนที่มกีำร

ด ำเนินกำรตำมจุดควบคุมที่

ก ำหนด 

พิจำรณำจำกจ ำนวนของงำนที่

ด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมภำระ

งำนที่ก ำหนด 

100 งำนที่มกีำร

ด ำเนินกำรตำมจุด

ควบคุมที่ก ำหนด 

ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

ฝ่ำยประกัน

คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 

เป้ำประสงค์ : บุคลำกรมีควำมซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้ำที่ถูกต้องตำมระเบียบและไม่มีกำรทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลำกรมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ระบบกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงภำครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซือ้จัด

จ้ำงภำครัฐ และสำมำรถน ำไป

ปฏิบัติได้อย่ำงถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลำกรที่

เกี่ยวข้องที่เข้ำอบรมเกี่ยวกับ

ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซือ้จัด

จ้ำง (หัวหน้ำส ำนกังำน หัวหน้ำงำน

พัสดุ เจ้ำหน้ำที่พสัดุ หัวหน้ำงำน

กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน) ที่

เข้ำอบรมเกี่ยวกับระบบจดัซือ้จัด

จ้ำงภำครัฐ 

100 -หัวหนำ้ส ำนักงำน 

-หัวหนำ้งำนพัสด ุ

-เจ้ำหน้ำที่พสัด ุ

-หัวหนำ้งำน

กำรเงิน 

-เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลำกรปฏิบัติตน

ตำมจรรยำบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

บุคลำกรปฏบิัติตนตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลำกรที่ปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่

ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพต่อ

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 

 

100 บุคลำกรใน

หน่วยงำน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 

- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

3.3 กำรเผยแพร่ ให้

ควำมรู้และปลูก

จิตส ำนึกในกำรปฏิบตัิ

ตนตำมจรรยำบรรณ 

1)เพื่อสรำ้งควำมรูแ้ละปลูก

จิตส ำนึกให้บคุลำกรปฏิบัติตน

ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลำกรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยำบรรณ

วิชำชีพ 

พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่

รับรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพต่อจ ำนวน

บุคลำกรทัง้หมด 

≥80 บุคลำกรใน

หน่วยงำน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค าอธิบายตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลำกรมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติ 

3.6.2) จ ำนวนบุคลำกรที่เขำ้

ร่วมกำรอบรม 

 

พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำ

ร่วมกำรอบรมกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติ 

≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงำน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ  

เป้ำประสงค์ :  มหำวทิยำลัยมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

4.1 โครงกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับกำร

แก้ไขในระยะเวลำที่ก ำหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บกำรแก้ไขในเวลำที่

ก ำหนด 

พิจำรณำจำกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

กำรทุจรติในหน้ำที่/กำรจัดซือ้-จดั

จ้ำง ที่ได้รับกำรแก้ไขในระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

100  ต.ค.62-

ก.ย.63 
- บุคลำกร

ส ำนักศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
ยยยยยย 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

กำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นต้องให้

ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำร/

กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร ์และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตรข์องคณะ/วิทยำลัยที่

ก ำหนดไว้ รวมทั้งมกีำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนในเรื่องกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อปรับประบวนกำร และ

กลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร

ปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2. เพื่อให้มกีำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

อย่ำงเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จงึก 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

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงตอ่เนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร พร้อมจัดท ำฐำนข้อมูลให้

สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้งำ่ย 

5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำ

สำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 กำรติดตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของคณะ/

วิทยำลัยบรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำน 

และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทัน

สถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนำองค์ควำมรูแ้ละเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรตดิตำมประเมินผลและก ำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ อย่ำงตอ่เนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ทุกไตรมำส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมท ำกำรวิเครำะห์ผลกำร

ด ำเนนิงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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                                                            ค าสั่งส านักศ ิลปะและวัฒนธรรม 

                                                                                                        ที่ ๓๕๖/๒๕๖๒ 
          เรื่อง   แตงตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
                                                                                                 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                                                ___________________________ 
 

เพื่อใหการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ประจ า 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะ กรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัติการปอง

กันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ปรึกษา 
๒. รองผูอ านวยการฝายบริหารและแผนงาน ประธานกรรมการ 
๓. รองผูอ านวยการฝายวิชาการและกิจกรรม กรรมการ 
๔. รองผูอ านวยการฝายวิเทศสัมพันธและความรวมมือ กรรมการ 
๕. นางพรรษภรณ โฆษิตกานต กรรมการ 
๖. นางสาวลักขณา นาคกลอม กรรมการ 
๗. นางสาวจิตรานุช เวสา กรรมการ 
๘. นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ กรรมการ 
๙. นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห กรรมการ 
๑๐. นายชนะภพ วัณณโอฬาร กรรมการ 
๑๑. นางสาววิมลฉัตร เลิศคชสีห กรรมการ 
๑๒. นางสาววณิชยา บุษบงส กรรมการ 
๑๓. นายกษิดิศ คงปาน กรรมการ 
๑๔. นางสาวพรรณผกา แกวติน กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุลาวัลย พันธศรี กรรมการและเลขานุการ 

                                                                       ๑๖. นางศิฐิมา                      เจริญสุข                                กรรมการและผชูวยเลขานุการ 
หนาที่ 

                                                 หน้าที่                                                      
                                                   ๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การท ุจริต 
๒. สนับสนุนและอ านวยความสะดวกการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. ผลักดันผลการด าเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมาย 

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
๔. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ างบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕. ก ากับ ติดตามใหมีการจัดท าแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทันตามระยะเวลา 
๖. ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบ 

ปรามการทุจริต ระยะ ๕ ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗. ก ากับ ติดตามใหผูเกี่ยวของจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบ 
ปรามการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครบถวนและเปนไปตามวัตถุประสงคของแผน 

๘. ตรวจสอบดการด าเนินงาน การรายงานผลการด าเนินงานของหนวยงานตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหส าเร็จ ถูกตอง ครบถวน และทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๙. จัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐. จัดท าแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการการทุจริต ระยะ ๕ ป และ 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑. เสนอแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ป และประจ า 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติจากผูบริหารระดับสูง 

๑๒. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๓. รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการดานการปองกันและปราบ 
ปรามการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดาน การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอผูบริหารหนวยงานพิจารณารับ ทราบ 

๑๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบ 
ปรามการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติ 
การดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

สั่ง ณ  วันที่   ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

(นายอนันตชัย เอกะ) 
ผูอ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

21ส.ค.62  เวลา 09:51:21  Non-PKI Server Sign 
Signature Code : MABEA-EMARA-A4AEE-ANAA3 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  



51 
 

 

 



52 
 



53 
 



54 
 



55 
 



56 
 



57 
 



58 
 

 
 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

หนังสืออนุมัติแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยอธิการบดี 
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