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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้

หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 ด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     

 เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ   

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีที่ทัศนคติ ค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจรติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภบิาล ของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก          

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหนา้ที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกีาร 

ทุจรต ิ  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  รอ้ยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ   

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :  รอ้ยละของขอ้ร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา       

ที่ก าหนด  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น 

เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหนว่ยงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ

แตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรว่มกัน

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของ

แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
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2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะศลิปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตด้านวิชาชีพศลิปกรรมศาสตร์ดว้ยคุณภาพและคุณธรรม 

(Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral) 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศกึษาและการผลติบัณฑติศลิปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรูเ้ป็น

เอตทัคคะให้มคีุณภาพตรงตามความตอ้งการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความรูคู้่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขด้วยความพอเพียง 

2) วจิัยและพัฒนาองค์ความรูใ้นศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะดา้นศลิปกรรมศาสตร์ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) บริการวชิาการด้านศลิปกรรมศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

แก่ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ดา้นศลิปกรรมศาสตร์ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

       1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ใหม้ีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตรงความต้องการ

ของสังคม รูจ้ักใช้ชีวติอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง 

2) สรา้งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรูด้้านศลิปกรรมศาสตร์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

3) ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนและท้องถิ่น 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ดา้นศลิปกรรมศาสตร์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2)  คุณธรรม (Morality)  

3)  เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีระบบอาวุโส มีความเอื้ออาทร และคุณธรรมที่ดีงาม 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

แหลง่เรียนรู้ศลิปกรรมศาสตร ์(Center of Fine and Applied Arts) 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความรว่มมอื  

4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ 

       1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied 

ArtsDevelopment Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สรา้งเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งจะผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิต เพื่อสูก่ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วจิัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

แหลง่ทุน เผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชนส์่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรอืไม่ก็ตาม 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 ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย 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 าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิ ดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)    

 ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตรม์ีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้

มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก   คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียง

ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 
   

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.75 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหม

าย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคต ิค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

 1 การจัดการเรียน

การสอน  -ก าหนด

เป็นเนื้อหา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้อง  

1.1) เพื่อสรา้งเสรมิให้

นักศึกษามีจติส านึกใน

การป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 นักศึกษา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สาขาวิชา 

 2 กิจกรรมส่งเสรมิ

การสรา้งจิตส านึก

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิ

บาล ส าหรับ

นักศึกษา  

 2.1) เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษา

รับรูด้้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ  

  

-  80 80 80 นักศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 น.ส. 

อรกานต์จิตต์ 

สุขอิ่มเจริญ 

 2.2) เพื่อส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกใหก้ับ

นักศึกษาด้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.2) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1      

  2.3) เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ

และปลกูฝังจิตส านกึ

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล  

 

 

2.1.3) ร้อยละของนักศกึษาที่

ไดรั้บการส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

  ≥80 ≥80 ≥80      
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหม

าย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 3 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

 3.1)เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษามสี่วนร่วมใน

การท าประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ 

 3.1.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 น.ส. 

อรกานต์จิตต์ 

สุขอิ่มเจริญ 

  3.1.2) ร้อยละของนักศกึษาที่

มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  60 60 60      

    3.2)เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 3.2.1) ร้อยละของบุคลากร

ที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

-  40 45 50      

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 4 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

4.1)เพือ่ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

4.2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

4.3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 

 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 1.นักศึกษา 

2. บุคลากร 

3. บุคคล

ทั่วไป 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  น.ส. 

ภัทราภรณ์ 

สดแสงจันทรื 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหม

าย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 5 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

5.1) เพื่อให้บุคลากร

ของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 5.1.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

  100 100 100 บุคคลทั่วไป 

 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 น.ส. 

พัทธนันท ์

กฤษณะกาฬ 

  5.2) เพ่ือให้เกดิความ

มั่นใจวา่การด าเนินงาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

5.2.1) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100       

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตหิน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกีารทุจริต 

6 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

6.1) เพื่อให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

  80 80 80 บุคลากร - - - - - นายกิตติพงศ ์

อสิรานุเทพ 

7 การให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

7.1)เพื่อสรา้งความรู้

และปลกูจิตส านึกให้

บุคลากรปฏบิัติตน

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูด้้านการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 น.ส.ณิชาภัทร 

เป้าค าศรี 

8 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

8.1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากร

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

8.1.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

  85 90 95 บุคลากร - - - - - น.ส.ณิชาภัทร 

เป้าค าศรี 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหม

าย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

ความโปร่งใส 

9 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการ

ทุจรติ 

9.1)เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

9.1.1) ร้อยละความรูค้วาม

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

  85 90 95 บุคลากร - - - - - น.ส.เครือมาศ 

ประทุมมาศ 

 9.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม 

  ≥5 ≥5 ≥5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

10 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อ

ร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

  100 100 100  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 น.ส. 

กัญญาณัฐ 

จินพละ 

หมายเหตุ ใหห้น่วยงานดังต่อไปนี้แก้ไขกจิกรรมข้อ 9  ช่องเป้าหมายของตัวชี้วัด ของปี 2562 – 2564 เป็น ≥2 

1.  วิทยาลัยการภาพยนตร ์
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคต ิค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

 1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1.1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นักศกึษามีจติส านึกในการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มีเนือ้หา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

≥1 นักศึกษา 5,000,000 สาขาวิชา 

 2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล ส าหรับนกัศึกษา  

 2.1) เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษารับรูด้้านการต่อตา้น

การทุจรติ 

80 นักศึกษา 30,000 น.ส. 

อรกานต์จิตต์ 

สุขอิ่มเจริญ  2.2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านึกให้กับนกัศึกษา

ด้านการต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.2) จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥1 

 2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจและ

ปลูกฝังจิตส านกึด้านคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล  

2.1.3) ร้อยละของนักศกึษาที่ได้รับการส่งเสรมิ

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมตามหลักธรร

มาภิบาล 

≥80 

 3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

 3.1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษามีส่วนร่วมในการท า

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

3.1.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ 

≥1 นักศึกษา 100,000 น.ส. 

อรกานต์จิตต์ 

สุขอิ่มเจริญ 

  3.1.2) ร้อยละของนักศกึษาที่มสี่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

60 

    3.2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิตสาธารณะ   3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

40 

 4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

4.1)เพือ่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของมหาวิทา

ลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสรา้งภาพลักษณท์ี่ดี 

4.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย 

4.3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด 

100 นักศึกษา 

บุคลกร 

บุคคลทั่วไป 

100,000  น.ส.ภัทราภรณ์ 

สดแสงจันทร์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

5 โครงการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถหา

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได ้ 

 6.1.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ไดรั้บ

การควบคมุและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อปี 

100 บุคลากร 10,000 น.ส.พัทธนันท ์

กฤษณะกาฬ 

  6.2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การด าเนินงานจะ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

6.2.1) ร้อยละของงานที่มกีารด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

95 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตหิน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกีารทุจริต 

6 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

6.1) เพื่อให้บคุลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า

อบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

80 บุคลากร - นายกิดติพงศ ์

อสิรานุเทพ 

7 การให้ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิตนตาม

จรรยาบรรณ 

7.1)เพื่อสรา้งความรู้และปลกูจิตส านกึให้บุคลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรูด้้านการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณ 

≥80 บุคลากร 10,000 น.ส.ณิชาภัทร 

เป้าค าศรี 

8 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

8.1) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรความ

เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความโปรง่ใส 

8.1.1) ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

85 บุคลากร 10,000 น.ส.ณิชาภัทร 

เป้าค าศรี 

9 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

9.1)เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้นการทจุริต 

9.1.1) ร้อยละความรูค้วามเข้าใจของบุคลากร

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

85 บุคลากร - น.ส.เครือมาศ 

ประทุมมาศ 

 9.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ≥5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมรีะบบการจัดการข้อรอ้งเรยีนที่มีประสทิธิภาพ 

10 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข

ในเวลาที่ก าหนด 

100 บุคลากร 10,000 น.ส.กัญญาณัฐ 

จินพละ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก 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

ความก้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์  และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 มติการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561  

วันท่ี 19 กันยายน 2561 เห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 
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