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แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ขับ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ว ยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ภาครั ฐ 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 สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มที ัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและ
ไม่มกี ารทุจริต
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัด ทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจั ดทาแผนปฏิบั ติการของหน่ว ยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ
บูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
สาคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนามา
สู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
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1.2 โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ดว้ ยคุณภาพและคุณธรรม
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะมีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2) การวิจัยทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) การบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4) เพื่อ ท านุบ ารุงศิล ปะและวั ฒนธรรม อนุรัก ษ์ พัฒนา และเผยแพร่ด้า นศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้
เป็ น เอตทั ค คะให้ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมโดยใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรูค้ ู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวติ อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2) วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ที่ เ ป็ น เอตทั ค คะด้ า นศิ ล ปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3) บริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปกรรมศาสตร์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และศิ ล ปวั ฒ นธรรม
รัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
4) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและเผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตรงความ
ต้องการของสังคม รู้จักใช้ชีวติ อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง
2) สร้า งผลงานวิจั ย งานสร้า งสรรค์ นวั ตกรรมและองค์ความรู้ ด้า นศิล ปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3) ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

6
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
มีระบบอาวุโส มีความเอือ้ อาทร และคุณธรรมที่ดีงาม
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
แหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
เป้ าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อ ให้ได้รับ การยอมรั บ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรูเ้ พื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
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เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและต่า งประเทศ เพื่ อ ให้มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒนาและเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้า งชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับชาติ
นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ไ ด้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาคณะ เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) สนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
2) สร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ก้าวสู่ความสาเร็จสูงสุด
ในเส้นทางอาชีพ
3) ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรจาเป็นเพื่ออานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาและส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ
4) สนับสนุนส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเพื่อนาไปสู่ความผาสุกขององค์กรโดยรวม
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึง
การสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป
6) น าระบบและกลไกของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. นโยบายด้านวิชาการ
1) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม
และได้มาตรฐานสากล
2) ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านศิลปะ ดนตรี
และการแสดง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณภาพ
3) จั ด การวางแผนและประสานงานกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และ ICT
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านการเรียนการสอนที่มา
จากรากฐานของกระบวนการทางานวิจัย
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯได้จัดทางานวิจัยเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรูท้ างด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง ให้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนและสังคมโลก
2) จัดให้มีที่ปรึกษางานวิจัยตามลักษณะเฉพาะด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดงเพื่อพัฒนา
ทักษะในการวิจัยให้แก่บุคลากรของคณะ
3) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการวิจัยของ
คณะศิลปกรรมสาสตร์
4) จัดระบบข้อมูล และเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในลักษณะของวารสารวิชาการและ
ทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์
5) พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้ ส าขาวิ ชาในคณะศิ ลปกรรมศาสตร์ จัด เป็ นแหล่ งบริ ก ารทาง
วิชาการด้านศิลปะที่สามารถให้บริการวิชาการได้จริง และได้รับการยอมรับจากสังคม
2) สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรูเ้ ชิงวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการค้นคว้า และเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดทาแผนการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมตาม
ความถนัดของแต่ละสาขาวิชาในทุกรูปแบบ
2) จัดการประชาสัมพันธ์และมีการจัดการในเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อสียงให้กับ
คณะและมหาวิทยาลัย
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3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารกับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาจั ดท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนั น ทา เรื่ อ ง
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งได้กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. บุค คลต้องไม่กระทาการใดอันมีลักษณะที่ได้รับ ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์
ดังกล่าวนั้น ได้มีอิท ธิ พลต่อการตัด สินใจหรือการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ใ นตาแหน่งหน้าที่
บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทาให้บุคลากรนั้น ขาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด
การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกั นและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ สินบน
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
(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 หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ
ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อัน
เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี
ส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
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3. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก
พ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
4. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน หรือทาให้เกิดประโยชน์
ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้านการจาหน่ายสินค้า การจัดซือ้ จัด
จ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยิ นยอมหรือรู้เ ห็นเป็นใจให้
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 หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ห้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มรี าคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับ บัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สว่ นตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย 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. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 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 ด วิ 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) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยและขยายการยกย่ อ งระดั บ
นานาชาติ
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย เอตทั ค คะที่ มี ค วามยั่ ง ยื น และได้ รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.3 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับ
นักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.5 บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม
ทิศทางที่กาหนดไว้
1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ ร องรั บ การด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นและเกิ ด ความประหยั ด
งบประมาณ
1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร
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2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยและขยายการยกย่ อ งระดั บ
นานาชาติ
3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 เครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและเกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
มหาวิทยาลัย
3.3 ความมี ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี นั ก เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัย
3.5 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายใน
ประเทศและท้องถิ่น
3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มที ัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ค่าเป้าหมาย
≥ 75
≥85.00
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

61

62

63

64

1) เพื่อสร้างเสริมให้นกั ศึกษา 1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
มีจิตสานึกในการป้องกันและ เนือ้ หา/กิจกรรมให้ความรู้
ต่อต้านการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

≥1

≥1

≥1

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกให้กบั นักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

-

80

80

1.4.1) จานวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

≥1

≥80

งบประมาณ
60

61

62

ผู้รับผิดชอบ

63

64

รายวิชา/กิจกรรม
ที่จัดการเรียนการ
สอน

-

-

80

นักศึกษาทัง้ หมด
ของคณะ/
วิทยาลัย

-

-

≥1

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการนศ./
ฝ่ายกิจการ
นศ.

≥60

≥80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

-

-

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการนศ./
ฝ่ายกิจการ
นศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

1.2

1.4

การจัดการเรียนการ
สอน -กาหนดเป็น
เนือ้ หา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้าน
การต่อต้านการทุจริต
สาหรับนักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม ตามหลักธรร
มาภิบาลของ
นักศึกษา

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการนศ./
ฝ่ายกิจการ
นศ.
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

1.5

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

2)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
จิตสาธารณะ

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั
61

62

63

64

งบประมาณ
60

61

62

ผู้รับผิดชอบ

63

64

1.5.1) จานวนกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ

-

≥1

≥1

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

-

-

1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

-

80

80

80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

-

-

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่
ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม

-

40

75

75

บุคลากร
หน่วยงาน

100

100

100

240 ข่าว

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการนศ./
ฝ่ายกิจการ
นศ.
รองคณบดี
ฝ่าย
กิจการนศ./
ฝ่ายกิจการ
นศ.
รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร/หน.
สนง.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
2.1

กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด2ี ) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหา
วิทยาลั3) เพื่อประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกี าร
เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่กาหนด

รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร/
งานประชา
สัม พันธ์
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ
60

2.2

โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั
61

1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธกี าร
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยงทัง้ หมด
ที่กาหนดขึน้ ต่อปี
2.2.2) ร้อยละของงานที่มกี าร
2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
กาหนด
ดาเนิน งานจะบรรลุผลสาเร็จ

62

63

64

100

100

100

95

100

80

3.2

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

-

ระดับ
≥4

60

61

62

ผู้รับผิดชอบ

63

64

ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลด
ระดับฯ

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ/
ฝ่ายแผนฯ

100

งานที่มกี าร
ดาเนินการตาม
จุดควบคุมที่
กาหนด

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ/
ฝ่ายแผนฯ

100

100

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/หน.สนง./
ฝ่ายคลัง
และพัสดุ

100

100

-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างานพัสดุ
-เจ้าหน้าที่พสั ดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
บุคลากรใน
หน่วยงาน

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/หน.สนง./
ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1
ส่งเสริมและสนับสนุน 1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซือ้ จัด
และสามารถนาไปปฏิบัติได้
จ้างภาครัฐ
อย่างถูกต้อง

งบประมาณ
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

3.3

การเผยแพร่ ให้
ความรู้และปลูก
จิตสานึกในการปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณ

1)เพื่อสร้างความรูแ้ ละปลูก
จิตสานึกให้บคุ ลากรปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่
รับรูเ้ กี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

3.6

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต

3.6.2) จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมายของตัวชี้วดั
60

61

62

63

64

-

-

≥80

≥80

≥80

≥5

≥4

≥4

100

100

100

งบประมาณ
60

61

62

ผู้รับผิดชอบ

63

64

บุคลากรใน
หน่วยงาน

-

-

ตัวแทนของ
หน่วยงาน

-

-

ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/หน.สนง./
ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/หน.สนง./
ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา
ที่กาหนด

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่
กาหนด

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
/หน.สนง.
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1.1

การจัดการเรียนการสอน กาหนดเป็นเนือ้ หา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1.2

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริตสาหรับนักศึกษา

1.4

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล
ของนักศึกษา

1) เพื่อสร้างเสริมให้นกั ศึกษา 1.1.1) จานวนรายวิชา
มีจิตสานึกในการป้องกันและ ที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้
ต่อต้านการทุจริต
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 1.2.1) ร้อยละของ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
นักศึกษารับรูด้ ้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกให้กบั นักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจริต
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 1.4.1) จานวนกิจกรรม
ความเข้าใจและปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
1.4.2) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล

พิจารณาจากจานวนรายวิชาที่มีเนือ้ หา/
กิจกรรม ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2562

≥1

รายวิชา/
กิจกรรมที่
จัดการเรียน
การสอน

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดีฝา่ ย
วิชาการ/และ
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

พิ จ ารณาจากจ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี/ ปริญ ญาโท ทุ ก ชั้น ปี ที่ รั บ รู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต โดยใช้สูตรการ
คานวณ :

80

นักศึกษา
ทั้งหมดของ
คณะ/วิทยาลัย

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการน
ศ./ฝ่ายกิจการ
นศ.

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีการปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล
พิจารณาจากจานวนนั ก ศึก ษาที่เ ข้า ร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิ บาล
โดยใช้สูตรการคานวณ :

≥1

โครงการ/
กิจกรรม

ต.ค.63ก.ย.64

-

≥60

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการน
ศ./ฝ่ายกิจการ
นศ.
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการน
ศ./ฝ่ายกิจการ
นศ.
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กิจกรรม/โครงการ
1.5

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ

โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.63ก.ย.64

80

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ

ต.ค.63ก.ย.64

-

พิ จ ารณ าจาก จ านวน บุ ค ล า ก รข อ ง
มหาวิทยาลัยที่มีการทา/เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คมและจิ ต สาธารณะต่ อ จ านวน
บุคลากรทั้งหมด

75

บุคลากร
หน่วยงาน

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/หน.สนง.

พิจารณาจากจานวนข่าวที่มีการเผยแพร่
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้
หน่วยงานจัดการศึกษาจานวน 240 ข่าว
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจานวน 120
ข่าว

100

240 ข่าว

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร /และงาน
ประชาสัม พันธ์

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

1.5.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ
1.5.2) ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ ีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

พิจารณาจากจานวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้นกั ศึกษามี
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์เพื่อสังคมและ
จิตสาธารณะ
พิจารณาจากจานวนนั ก ศึก ษาที่เ ข้า ร่วม
โครงการ/กิ จ ก รรม ที่ มีการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดย
ใช้สูตรการคานวณ :

1.5.3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่กาหนด

2)เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
จิตสาธารณะ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
≥1

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการน
ศ./ฝ่ายกิจการ
นศ.
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการน
ศ./ฝ่ายกิจการ
นศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของคณะ
2.1

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด2ี ) เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหา
วิทยาลั3) เพื่อประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
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กิจกรรม/โครงการ
2.2

โครงการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ

6.1) เพื่อให้หน่วยงานจัดการ
กับความเสี่ยง ป้องกันและ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้

2.2.1) ร้อยละของ
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนด
ขึน้ ต่อปี
2.2.2) ร้อยละของงาน
ที่มีการดาเนินการ
ตามจุดควบคุมที่
กาหนด

พิจารณาจากประเด็น ความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้น
ต่อปี

6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การดาเนิน งานจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้

พิจารณาจากจานวนของงานที่ดาเนินการ
ควบคุมภายในตามภาระงานที่กาหนด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
100

100

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุม
และลดระดับฯ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.63ก.ย.64

งานที่มกี าร
ดาเนินการตาม
จุดควบคุมที่
กาหนด

ต.ค.63ก.ย.64

-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างาน
พัสดุ
-เจ้าหน้าที่
พัสดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
บุคลากรใน
หน่วยงาน

ต.ค.63ก.ย.64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

รองคณบดีฝา่ ย
แผนฯ/ ฝ่าย
แผนฯ

-

รองคณบดีฝา่ ย
แผนฯ/ ฝ่าย

แผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าทีถ่ ูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
3.1

3.2

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ

พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง (หัวหน้า
สานักงาน หัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
การเงิน) ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ

100

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละ
บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พิ จ ารณาจากจ านวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ต่ อ จ านวน
บุคลากรทั้งหมด

100

-

รองคณบดีฝา่ ย
บริหาร/หน.
สนง./ฝ่ายคลัง

และพัสดุ

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดีฝา่ ย
บริหาร/หน.
สนง./ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

1)เพื่อสร้างความรูแ้ ละปลูก
จิตสานึกให้บคุ ลากรปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

3.3

การเผยแพร่ ให้ความรู้และปลูก
จิตสานึกในการปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณ

3.6

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จ
พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่รับรู้
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด

3.6.2) จานวน
พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
บุคลากรที่เข้าร่วมการ การอบรมการต่อต้านการทุจริต
อบรม

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
≥80

≥4

กลุ่มเป้าหมาย
-หัวหน้า
สานักงาน
-หัวหน้างาน
พัสดุ
-เจ้าหน้าที่
พัสดุ
-หัวหน้างาน
การเงิน
-เจ้าหน้าที่
การเงิน
ตัวแทนของ
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.63ก.ย.64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

รองคณบดีฝา่ ย
บริหาร/ หน.
สนง. /ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

รองคณบดีฝา่ ย
บริหาร/
หน.สนง/ฝ่าย

ต.ค.63ก.ย.64

บริหารงาน
ทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.1

โครงการจัดการข้อร้องเรียน

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่
กาหนด

4.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาทีก่ าหนด

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน้าที่/การจัดซือ้ -จัดจ้าง ที่ได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด

100

ข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข
ในระยะเวลาที่
กาหนด

ต.ค.63ก.ย.64

-

รองคณบดีฝา่ ย
บริหาร/

หน.สนง.
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับกระบวนการ และ
กลไกการบริหารจัดการ การนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่
การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยจั ด ท าแนวทางการสื่อ สารและประชาสัม พั นธ์ เ พื่อ สร้า งความเข้า ใจในภารกิ จ เป้า หมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับ บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
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5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า
สามารถตอบสนองต่อ วั ตถุ ประสงค์ของแผนปฏิบัติก ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การ
ปรับ เปลี่ย นแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไ ขปัญหาอุปสรรคให้เ หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชีว้ ัด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ทุ ก ไตรมาส พร้ อ มให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรมท าการวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก

25

ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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27

28

29

30

31

บันทึกข้อความ
เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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33

ภาคผนวก 2
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก 3
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

36

รายชื่อผู้จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า
2. อาจารย์ ดร.รุง่ เกียรติ
3. อาจารย์ ดร.ผกามาศ
4. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์
5. อาจารย์ ดร.พีระพล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์
7. นางสาวเครือมาศ
8. นางสาวเดือนเพ็ญ
9. นางสาวกัญญาณัฐ
10. นางสาวอรกานต์จติ ต์

มณีวัฒนา
สิริวงษ์สุวรรณ
จิรจารุภัทร
รัตนชัยวงศ์
ชัชวาลย์
อินเกือ้
ประทุมมาศ
ดวงธนู
จินพละ
สุขอิ่มเจริญ

11. นายกิตติพงศ์
12. นางสาวปาริฉัตร์

อิสรานุเทพ
จันทร์นวล

13. นางสาวพัณณ์ชิตา
14. นางสาวพัทธนันท์
15. นางสาวศรัณภัสร์
16. นางสาวสะดีเยาะ
17. นางสาวภาณุมาศ
18. นายวรวิทย์
19. นางสาวภัทราภรณ์
20. นางสาวณิชาภัทร
21. นางสาววิศิษฐา
22. นางสาววราภรณ์
23. นางสาวจิรัตน์สิริ
24. นายอนันต์
25. นายรัฐธีย์
26. นางสาววรกานต์

ธนาพงศ์ศิรภัส
กฤษณะกาฬ
แสงทอง
บินมะดีเยาะ
หวัดวาปี
คุม้ วงศ์
สดแสงจันทร์
เป้าคาศรี
จินดาลัทธิ
ไชยพร
จันทร์เพ็ญ
พุกพูล
โชติจันทร์
จันทราสา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

