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คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบให้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ภาครัฐ โดยก าหนดให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรร
ทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ รติ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2556-2560 ด าเนิ น ไปอย่ า งมปี ร ะสิ ท ธิ ภ าพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จั ดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
สร้างความรู้ ความเข้ าใจแก่ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายของคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีที่ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกี าร
ทุจรติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา
ที่กาหนด
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบให้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้
องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์
อานวยการและการประสานการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ
ประเมิ น ผลและแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกั บ ภาคี ทุก ภาคส่วนได้ จัดท าขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญ หาการ
ทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
แต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปัญ หาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น
ปัญ หาที่ส าคั ญ ของสั งคมไทย ทุ ก ภาคส่วนจึงต้ องให้ความตระหนั ก ต่อปั ญ หาการทุ จริตที่ ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุ ประสงค์สาคัญ เพื่อให้มีแนวทางในการขับ เคลื่อน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของ
แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป
บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
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2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป็นต้นไป โดยให้หน่ว ยงานภาครัฐ ดาเนินการสอดคล้องกั บ ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
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1.2 โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

8
1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ ยคุณภาพและคุณธรรม
(Center of Life Long Learning in the Careers of Fine & Applied Arts with Quality and Moral)
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็น
เอตทัคคะให้มคี ุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรูค้ ู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติ อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
แก่ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ดา้ นศิลปกรรมศาสตร์ศลิ ปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตรงความต้องการ
ของสังคม รูจ้ ักใช้ชีวติ อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2) สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรูด้ ้านศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3) ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ดา้ นศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (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 ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
แหล่งเรียนรู้ศลิ ปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied
ArtsDevelopment Goals)
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสูก่ ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาจั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เรื่ อ ง
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งได้กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. บุ คคลต้องไม่ก ระท าการใดอันมีลัก ษณะที่ได้รับ ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์
ดังกล่าวนั้น ได้มีอิท ธิ พ ลต่อการตัด สินใจหรื อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่
บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทาให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด
การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติต ามนโยบายการป้ อ งกั นและต่ อต้ านการทุ จริต การให้ ห รือรับ สิน บน
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรีย ม
ความพร้อมรับ การตรวจสอบการปฏิ บัติหน้าที่ จากมหาวิท ยาลัย หรือจากหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อง
ตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ
โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(5) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริก าร เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ
ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อัน
เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี
ส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
3. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก
พ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
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4. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้เกิดประโยชน์
ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้านการจาหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด
จ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ไม่ รับ ทรัพ ย์ สินหรือประโยชน์อื่ นใดโดยธรรมจรรยา หรือยิ นยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุ ค คลในครอบครั ว ของตนรั บ ของขวั ญ ที่ มี ร าคาหรื อ มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญ ชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ห้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ ผู้บังคับ บัญ ชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับ บัญ ชา เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สว่ นตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่ นตนและญาติ
8. ให้ ห น่ ว ยงานรายงานการให้ ห รื อ รั บ สิ น บน และการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น
การขั ด ต่ อ นโยบายการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การให้ หรื อ รั บ สิ น บน และการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ น การกระท าความผิ ดวิ นั ย และจะถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2547 และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) บุ ค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจในการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
มหาวิทยาลัย
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ และค่ าเป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(หน่วยงาน)
ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 1 พั ฒ นาคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ให้ เป็ น เอตทั ค คะอย่ างยั่ งยื น มี
เป้าประสงค์เชิงยุ ท ธศาสตร์หลั ก คือ ผลิตบั ณ ฑิ ต ที่มี คุณ ภาพตามอัต ลัก ษณ์ ของวิท ยาลัย เป็น ที่
ยอมรับ ของผู้ใช้บั ณ ฑิ ต และสั งคม เพื่ อสู่ ก ารเป็ น เอตทั ค คะที่ ได้รับ การยอมรับ ในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มี เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลัก คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียง
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มที ัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
75
≥4.75
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

14

2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2560

2561

2562

2563

2564

-

≥1

≥1

≥1

80

80

80

กลุ่มเป้าหม
าย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

นักศึกษา

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

นักศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1

2

การจัดการเรียน
การสอน -กาหนด
เป็นเนื้อหา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิ
บาล สาหรับ
นักศึกษา

1.1) เพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษามีจติ สานึกใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
เนือ้ หา/กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

2.1) เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต
2.2) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกให้กับ
นักศึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
2.3) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
และปลูกฝังจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษา
รับรูด้ ้านการต่อต้านการ
ทุจริต

-

2.1.2) จานวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

2.1.3) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

สาขาวิชา

น.ส.
อรกานต์จิตต์

สุขอิ่มเจริญ
≥1

≥1

≥1

≥80

≥80

≥80
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กิจกรรม/โครงการ
3

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์
โครงการ
3.1)เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทาประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ

3.2)เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิต
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2560

2561

2562

2563

2564

≥1

≥1

≥1

3.1.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

-

3.1.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม
3.2.1) ร้อยละของบุคลากร
ที่ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม

-

60

60

60

-

40

45

50

100

100

กลุ่มเป้าหม
าย

นักศึกษา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

น.ส.
อรกานต์จิตต์

สุขอิ่มเจริญ

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
4

กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

4.1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์ 4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การดาเนินงานของ
การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
มหาวิทาลัยราชภัฏ
ตามแนวทางทีก่ าหนด
สวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
4.2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social
Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย
4.3) เพื่อประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริต

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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กิจกรรม/โครงการ
5

โครงการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์
โครงการ
5.1) เพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงาน
สามารถหาวิธกี าร
จัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ระดับ
ที่ยอมรับได้
5.2) เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการดาเนินงาน
จะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2560

2561

2562

2563

2564

5.1.1) ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ ต่อ
ปี

100

100

100

5.2.1) ร้อยละของงานที่มี
การดาเนินการตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

95

100

100

80

80

≥80

85

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตหิ น้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกี ารทุจริต
6 ส่งเสริมและ
6.1) เพื่อให้บคุ ลากรมี 6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
สนับสนุนให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
บุคลากรมีความรู้
เกีย่ วกับระบบการ
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ภาครัฐ
ระบบการจัดซือ้ จัด และสามารถนาไป
จ้างภาครัฐ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7 การให้ความรู้และ
7.1)เพื่อสร้างความรู้
7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ปลูกจิตสานึกในการ และปลูกจิตสานึกให้ รับรูด้ ้านการปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
บุคลากรปฏิบัติตน
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8 ส่งเสริมและ
8.1) เพื่อส่งเสริมและ 8.1.1) ร้อยละความรูค้ วาม
สนับสนุนให้
สนับสนุนให้บคุ ลากร เข้าใจของผู้เข้าอบรม
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

กลุ่มเป้าหม
าย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

บุคคลทั่วไป

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

น.ส.
พัทธนันท์
กฤษณะกาฬ

80

บุคลากร

-

-

-

-

-

นายกิตติพงศ์
อิสรานุเทพ

≥80

≥80

บุคลากร

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

น.ส.ณิชาภัทร
เป้าคาศรี

90

95

บุคลากร

-

-

-

-

-

น.ส.ณิชาภัทร
เป้าคาศรี
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์การประเมิน ความโปร่งใส
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
9 ส่งเสริมและ
9.1)เพื่อส่งเสริมและ
9.1.1) ร้อยละความรูค้ วาม
สนับสนุนให้
สนับสนุนให้บคุ ลากรมี เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
บุคลากรมีความรู้
ความรู้ความเข้าใจ
การต่อต้านการทุจริต
ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการต่อต้าน
9.1.2) จานวนบุคลากรที่เข้า
การต่อต้านการ
การทุจริต
ร่วมการอบรม
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
10 โครงการจัดการข้อ 10.1) เพื่อให้ข้อ
10.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียน
ร้องเรียนได้รับการ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
แก้ไขในระยะเวลาที่
เวลาที่กาหนด
กาหนด

2560

2561

2562

2563

2564

85

90

95

กลุ่มเป้าหม
าย

บุคลากร

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

ประทุมมาศ
≥5

100

≥5

100

≥5

100

10,000

10,000

10,000

10,000

หมายเหตุ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้แก้ไขกิจกรรมข้อ 9 ช่องเป้าหมายของตัวชี้วัด ของปี 2562 – 2564 เป็น ≥2
1. วิทยาลัยการภาพยนตร์

น.ส.เครือมาศ

10,000

น.ส.
กัญญาณัฐ
จินพละ
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2.5.2 แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1

2

3

การจัดการเรียนการสอน กาหนดเป็นเนือ้ หา/กิจกรรม
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล สาหรับนักศึกษา

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

1.1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีจติ สานึกในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มีเนือ้ หา/กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
2.1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2.1.1) ร้อยละของนักศึกษารับรูด้ ้านการต่อต้าน
การต่อต้านการทุจริต
การทุจริต
2.2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้กับนักศึกษา 2.1.2) จานวนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล
2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจและ
2.1.3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาภิบาล
3.1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

3.2)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตสาธารณะ
4

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

4.1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของมหาวิทา
ลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
4.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย
4.3) เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต

≥1

นักศึกษา

5,000,000

80

นักศึกษา

30,000

น.ส.
อรกานต์จิตต์
สุขอิ่มเจริญ

นักศึกษา

100,000

น.ส.
อรกานต์จิตต์
สุขอิ่มเจริญ

นักศึกษา
บุคลกร
บุคคลทั่วไป

100,000

น.ส.ภัทราภรณ์
สดแสงจันทร์

≥1

สาขาวิชา

≥80

3.1.1) จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

≥1

3.1.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม
3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่ทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม
4.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด

60
40
100
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5

โครงการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถหา
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

6.1.1) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ ต่อปี
6.2.1) ร้อยละของงานที่มกี ารดาเนินการตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

100

บุคลากร

10,000

น.ส.พัทธนันท์
กฤษณะกาฬ

95

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัตหิ น้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกี ารทุจริต
6

7

8

9

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ
การให้ความรู้และปลูก
จิตสานึกในการปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

6.1) เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

6.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า
อบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

80

บุคลากร

-

นายกิดติพงศ์
อิสรานุเทพ

7.1)เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตสานึกให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรูด้ ้านการปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ

≥80

บุคลากร

10,000

น.ส.ณิชาภัทร
เป้าคาศรี

8.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความโปร่งใส

8.1.1) ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจของผู้เข้าอบรม
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

85

บุคลากร

10,000

น.ส.ณิชาภัทร
เป้าคาศรี

9.1)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

9.1.1) ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
9.1.2) จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม

85

บุคลากร

-

น.ส.เครือมาศ
ประทุมมาศ

≥5

20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
10

โครงการจัดการข้อร้องเรียน

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กาหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ในเวลาที่กาหนด

100

บุคลากร

10,000

น.ส.กัญญาณัฐ
จินพละ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคั ญ ต่ อ การบริห ารจัด การเพื่ อ ให้ เกิ ด การประสานความร่ว มมื อ ในการจัด ท าโครงการ/
กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ งมีก ารพั ฒ นาการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ
กลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติ การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่
การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่ว มกั นเกี่ย วกั บ แผนปฏิบัติก ารด้านการป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริต โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ส อดคล้องกั บ แผนที่ก าหนดไว้ และนาไปสู่ก ารพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
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5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะ/
วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน
และนาไปสู่ก ารปรับ เปลี่ย นแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญ หาอุป สรรคให้เหมาะสมเท่าทั น
สถานการณ์ และสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายได้ โดยจั ด ท าระบบการติ ด ตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนด
ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทุก ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับ ผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก

24
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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มติการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เห็นชอบการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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