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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี และก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ และก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการจัดท าและด าเนินงานในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565-2569) แล้ว 

ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ

การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จึงจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565-2569)  โดยแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ฉบับนี้ มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีทัศนคติ

และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและ

ภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจ ตลอดจนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

ปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดและป้องกัน

ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์หวังว่าแผนปฏิบัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ตามเกณฑ์ ITA กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด) ของส านักวิชาการศึกษา

ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

                                                               อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ 

                   ผูอ้ านวยการส านักวิชาการศกึษาทั่วไป 

                                                                 และนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

         กันยายน  2564 
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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 พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2565-2569) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2565-2569) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
 

 

 



 

1.2 โครงสร้างส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

 
1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน ระดับความเชื่อม่ันและ

ไวว้างใจของสังคมท่ีมีต่อการ

ด าเนนิการตามภารกิจของ

ส านักฯ 

4.35 4.45 4.58 

โครงการจัดท า Good 

University Report (GUR) 

โครงการความรับผิดชอบตอ่

สังคม (CSR: Corporate Social  

Responsibility) 

โครงการคุณธรรมและความ

โปร่งใส่ในการปฏบัิตงิาน 

ระดับความเชื่อม่ันและ

ไวว้างใจของบุคลากร/

นักศกึษา/ศษิยเ์ก่าต่อการ

ด าเนนิการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลัย (กพร.) 

4.35 4.45 4.58 

โครงการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

ร้อยละประเด็นความเสี่ยงท่ี

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึ้น

ตอ่ปี 

100 100 100 

โครงการส่งเสริมการปฏบัิติ

ตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

96.00 96.55 100 

โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) 

- ระดับความส าเร็จของการใช้

เทคโนโลยแีละเครื่องมือตา่งๆ 

ของ Social Media ในการ

สร้างภาพลักษณ ์

100 100 100 

 

 

 

- ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 

 



 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

การเป็นผู้น าแหง่การสรา้งสรรคน์วัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศกึษาทั่วไป 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศีกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและ

ชุมชน 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

       1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต

ในอุดมคติไทย 

       2) บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ตามความตอ้งการของหน่วยงานและชุมชน 

     3) วจิัยและพัฒนาการนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

 2) คุณธรรม (Morality) 

 3) เครือขา่ย (Partnership) 

 4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ท าให้ถูกต้องตั้งแตค่รั้งแรก 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คล่องแคล่ว ทันสมัย ก ากับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ

ไทย 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 จัดการการเรียนรู้ดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัย 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 การใชน้วัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (Development Goals) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้น จากการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 



 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถู กด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์(ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ)  

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ

ด าเนนิการตามพันธกิจ 

 
   

 



 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 75 

2.  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของหนว่ยงาน ≥4.50 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ก.ย.61 

มหาวิทยาลัย 

ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน  ทุกไตรมาส 

รวบรวมและสรุปผลการตดิตามการด าเนนิงาน 

ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทจุริต  

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนว่ยงาน ทุกไตรมาส และรายงาน

ตอ่ผู้บริหาร 

จัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ

มหาวิทยาลัย เสนอให้อธกิารบดีพิจารณาอนุมัติ 

ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และ

รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

1 

3 

ช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระดับหน่วยงาน 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ระดับมหาวิทยาลัย 

2 

ส

ส.ค.-ก.ย. 64 

ก

ธ.ค.64 มี.ค.65, มิ.ย. 64,ก.ย.65 

ธ.ค.64,มี.ค.65, มิ.ย. 64,ก.ย.65 

รวบรวมแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

ก.ย.64 

หน่วยงาน 

เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 ระดับหนว่ยงาน 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน 

 

จัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้ผู้บริหารพจิารณาอนุมัต ิและจัดสง่แผนฯ ของ

หนว่ยงานทั้งหมดให้ส านักงานอธกิารบดี 
 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริต ระดับหน่วยงาน ทุกไตรมาส 

รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้ส านักงาน

อธกิารบดีทุกไตรมาส 

ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน 

และรายงานให้ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยทราบ 

ธ.ค.64,มี.ค.65, มิ.ย. 64,ก.ย.65 

ต.ค.64-ก.ย.65 

ก

ธ.ค.64,มี.ค.65, มิ.ย. 64,ก.ย.65 

ก.ย.64 

1 

4 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

1

2 

1

3 

4
5 

4
6 



 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ  

1) เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 1.3.2) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษา

ทั่วไปฯ 

- - - - - ทั้ง 5 ฝา่ย 

ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป/ฝ่าย

แผนงาน 

งบประมาณ

และประกัน

คุณภาพ/ฝ่าย

บรกิาร

การศึกษา/

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา/ฝ่าย

วิจัยและ

นวัตกรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ่ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่าน

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานของ

มหา 

วิทยาลัยราชภัฏสวน

 2.1.1) ร้อยละของ

ข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่าง

100 100 100 100 100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษา

ทั่วไปฯ 

- - - - -  ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรมฯ 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569  

เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

สุนันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ social 

media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

ครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

 2.2 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่าการด าเนิน 

งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของ

งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษา

ทั่วไปฯ 

- - - - - ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณ

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษา

ทั่วไปฯ 

- - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไปฯ 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569  

จัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

3.3 ส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกในการ

ต่อตา้นการทุจรติ

ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

3.3.1) ระดับความ

พึงพอใจในการ

ให้บรกิารของส านกั 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษา

ทั่วไปฯ 

 - - - - ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไปฯ / ฝ่าย

วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการ

ข้อร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาที่

ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษา

ทั่วไปฯ 

- - - - - ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา/

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาฯ 

  



 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

 1) เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร

มีจิตสาธารณะ  

1.3.2) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  ทั้ง 5 ฝา่ย 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป/ฝ่าย

แผนงาน งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ/ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา/ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา/ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ social 

media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย 

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูล

ที่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางที่

ก าหนด 

100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจรติ 

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้  

 2.2.1) ร้อยละของงานที่

มีการด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

 

 

100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า

อบรมเกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

3.3 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

3.3.1) จ านวนบคุลากรที่

เข้าร่วมการอบรม 

4.50 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ทั้ง 5 ฝา่ย 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป/ฝ่าย

แผนงาน งบประมาณและ

ประกันคุณภาพ/ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา/ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา/ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรมฯ 

 

 



 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 บุคลากรของ

ส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ฝ่ายบรกิารการศึกษา/ฝ่าย

กิจการนักศึกษาฯ 



 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์องคณะ/วิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับกระบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 



 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติ ดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

  



 



 

 


