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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดำเนินงานตาม

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ เป็นหน่วยงาน

ประสานงานกับหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยใหส้ามารถปฏิบัติตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิผล   

 ในปีงบประมาณ 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

และข้อกำหนดของโครงการเชิงยุทธศาสตร์แล้ว เห็นควรดำเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต คือ (1) บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์

ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจ

หน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั ้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการ

ตัดสินใจบนพืน้ฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบ

ต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปช่ัน

(2)บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

กำหนดไว้ และ (3) ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ

ญาติหรือพวกพ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย(4) ไม่นำข้อมูลของ

มหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบเสียเปรียบ

ในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย (5) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอม

หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู ้ที ่มี

สัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรอืจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ (6)  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ แก่ผูบ้ังคับบัญชาหรอืบุคคลใน

ครอบครัวของผูบ้ังคับบัญชา เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน(7)  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ (8)  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง (9)  ให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี (10)หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ 

หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระทำความผิด
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วิน ัยและจะถูกดำเนินการทางวิน ัยตามพระราชบัญญัติระเบ ียบข้าราชการพลเร ือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบ ียบเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ (1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้าน

การทุจริต(2)บุคลากรมีความเชื่อมั ่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์ คือ  (1)สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่

รองรับการให้บริการที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทางSocial Media (2)สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมมีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล (4)บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ ้น- เผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู ้ที ่ทันสมัยโดยใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของทางSocial Media ในการสร้างภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (5) 

สร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย คือ(1) ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

ค่าเป้าหมาย 75 (2). ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด ค่า

เป้าหมาย100 (3)ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด ค่าเป้าหมาย100(4)

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย 4.50 (5)จำนวนข้อร้องรียนที่

ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย <5 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต กับ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปเป็นโครงการที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ดำเนนิการจัดเอง มี จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและ

จติสาธารณะ 2.กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3.การควบคุม

ภายใน 4.โครงการส่งเสริมสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 5.โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

 อนึ ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื ่อสารแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติกับ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อผลักดันผลการดำเนนิงาน ติดตาม

ผล และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และ

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ทุกไตรมาส 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คาดหวังว่า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะมีผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนตามโครงการและกิจกรรมที่
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กำหนด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชีว้ัดของโครงการและกิจกรรม 

รวมถึงมผีลการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการได้อย่าง

มีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและ
การประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้น คณะกรรมการขับเคลื ่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหา
ที่สำคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จึงนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-
2560) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั ้งร่วมสนับสนุนทำตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

8 

 

 

 

                              1.2 โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
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    1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มกีารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต มาโดยตลอด สำนักศลิปะและวัฒนธรรม ได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ แผนปฏิบัติ

การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปเป็นโครงการที่สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

ดำเนนิการจัดเอง ม ีจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม คือ 1.โครงการจัดการข้อร้องเรียน 2.โครงการปรับปรุง

กายภาพ ภูมทิัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเข้าร่วม จำนวน 9 กิจกรรม 

1.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2.โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจติสาธารณะ 4.กิจกรรมการจัดอบรมเสริมสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 5.กิจกรรมประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 6.ส่งเสริมและ

สนับสนุนการอบรมให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 7.กิจกรรมโครงการสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 8.กิจกรรมโครงการสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริตให้กับบุคลากร 9.กิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้และปลูกจติสำนึกในการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ รวมได้ทั้งหมด 11 โครงการ/กิจกรรม และในปีงบประมาณพ.ศ.2565 มผีลการ

ดำเนนิงานตามแผนการดำเนินงานดังนี้  มกีารดำเนินงานตามแผนมีกิจกรรม/โครงการ จำนวน 5 กิจกรรม 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

National and International levels" 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. อนุรักษ์ สบืสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ใหบ้ริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและ

แหล่งข้อมูลเครือข่าย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

         ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
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                1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแห่งการเรยีนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

             นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี  

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

               สร้างเสริมคุณภาพการใหบ้ริการศลิปวัฒนธรรม  
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

          เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

และสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่

สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ที่จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และ

เป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 

และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อใหเ้กิดการทุจรติ การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด

ไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุก

รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับ

การตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ

สินบนแก่ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผดิชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มา

ซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น      ที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงนิหรอืใหส้ิ่งของมคี่า หรอืบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจา้หนา้ที่ของรัฐต่างประเทศ หรอืเจ้าหนา้ที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่

สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงตอ้งไม่ส่งเสริม หรอืมีส่วนร่วมใหบุ้คคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย 

               3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรอือำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวกพ้องให้

เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอืทำให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ

เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรอืยินยอมหรอืรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว

ของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม



14 
 

 

การทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผูท้ี่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรอืจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ แก่ผูบ้ังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                ต่อ

มหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนในปีงบประมาณ 2565 

 9.  ให้สำนักงานอธิการบดีตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการ

กระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเร ือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2558 หรอืระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

    2)  บ ุคลากรม ีความเช ื ่อม ั ่นและไว ้วางใจในการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภ ิบาลของมหาว ิทยาลัย  

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับ

นานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

                   -สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการใหบ้ริการที่สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทางSocial Media  

                  -สำนักศลิปะและวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

                - สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมกีารบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

                 -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

                 - เผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรูท้ี่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของทางSocial Media ใน

การสรา้งภาพลักษณ์ที่มปีระสิทธิภาพ 

                - สร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย

คณะกรรมการมหีน้าที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนนิงานตามแผน ติดตาม 

และผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใน

ปีงบประมาณ 2564  

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มีขัน้ตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

ดังต่อไปนี้ 

1) แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2) ทบทวนทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4) เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื ่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

5) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6) เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนำไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถแสดงขั้นตอน ดังภาพ  

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 75 

ร้อยละของข้อมูลที่มกีารเผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

100 

ร้อยละของงานที่มกีารดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด 100 

ระดับความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 4.50 

จำนวนข้อร้องรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด <5 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ขัน้ตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 

 

ทบทวนทิศทางการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่ออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

กันยายน 2564 
เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

และนำไปสู่การปฏิบัติ 
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   2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

       2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1.1)เพื่อสง่เสรมิให้

บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม  

75 75 75 75 75 บุคลากร - - - - -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณ์ที่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการ

ทุจรติ  

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่กำหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร - - - - -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

2.2 การควบคมุภายใน 1) เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่าการ

ดำเนินงานจะบรรลุผล

สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 2.2.1) ร้อยละของงานทีม่ี

การดำเนินงานตามจุด

ควบคุมที่กำหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร - - - - -  ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 โครงการส่งเสรมิ

สำนักในการ

ต่อต้านการทุจรติ

ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิสำนัก

ในการต่อต้านการ

ทุจรติให้กับบุคลากร 

3.1.1) ระดับความพึงพอใจใน

การให้บรกิารของหน่วยงาน 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร - - - - -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1) จำนวนข้อร้องรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาที่

กำหนด 

<5 <5 <5 <5 <5 บุคลากร - - - - -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

คำอธบิายตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1

1.3 

กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรมีจิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่

ทำก ิจกรรมสาธารณะเพ ื่อ

สังคม 

พ ิ จ า ร ณ า จ า ก จ ำ น ว น

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ท ี ่ ม ี ก า ร ท ำ / เ ข ้ า ร ่ ว ม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจิต

ส า ธ า ร ณ ะ ต ่ อ จ ำ น ว น

บุคลากรทั้งหมด 

 

75 บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2

2.1 

กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื ่อประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของมหา

วิทาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ท า ใ น ก า ร ส ร ้ า ง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจำนง

ต่อต้านการทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนข่าวที่

มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทย

และภาษาอ ั งกฤษ โดย

กำหนดให้ 

หน่วยงานจ ัดการศึกษา

จำนวน 360 ข่าว หน่วย

สนับสนุนการศึกษาจำนวน 

240 ข่าว 

100 บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65      -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

คำอธบิายตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2

2.2 

การควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว ่ าการดำเน ินงานจะ

บรรล ุผลสำ เร ็ จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของงานที่มีการ

ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

พิจารณาจากงานที่มีการ

ดำเนินงานตามจุดควบคุม

ที่กำหนด 

 

 

 

100 บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกนัการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3

3.1 

โครงการส่งเสริม

ส ำ น ั ก ใ น ก า ร

ต่อต้านการทุจริต

ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมสำนักใน

การต่อต้านการทุจริต

ให้กับบุคลากร 

3.1.1) ระดับความพึงพอใจใน

การให้บรกิารของหน่วยงาน 

พ ิจารณาจากความพ ึง

พอใจของผู ้ร ับบริการใน

ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข อ ง

หน่วยงาน 

 

         4.50 บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4

4.1 

โครงการจัดการ

ข้อร้องเรียน 

1) เพื ่อให้ข ้อร้องเรียน

ไ ด ้ ร ั บ ก า ร แ ก ้ ไ ข ใ น

ระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1) จำนวนข้อร้องรียนท ี่

ได ้ ร ั บการแก ้ ไข ใน เวลาท ี่

กำหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียน

เก ี ่ ยวก ับการท ุจร ิตใน

หน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร แ ก ้ ไ ข ใ น

ระยะเวลาที่กำหนด 

<5 บุคลากร ต.ค.64-ก.ย.65 -  ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

 

ประเด็นงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด  

    ประเด็นงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่

กำหนด 100 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล

การดำเนนิงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื ่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสูก่ารปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 การติดตาม ประเม ินผลเป ็นเคร ื ่องม ือสำค ัญที ่จะสนับสน ุนให ้การดำเน ินงานของ หน่วยงาน 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและ
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ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิตัิการดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
              การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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หนังสือขออนุมัติ 
                แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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