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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรร
ทรัพยากร สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 เป้าประสงค์ :      บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เป้าประสงค์ :      บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 เป้าประสงค์ :      บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการ
ทุจริต 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 เป้าประสงค์ :      มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 
 

                                                                          
     รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ 
          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
สำคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมา
สู่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
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ราชการประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย 
 3 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 

 1.4.2 จุดประสงค์ (Purpose) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
3. ให้บริการงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามวิถีวังสวนสุนันทา 
 

1.4.3 พันธกิจ (Mission) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1.4.4 ภารกิจหลัก (Key result area) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่สากล 
2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่ ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

1.4.5 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
2. คุณธรรม (Morality 
3. เครือข่าย (Partnership) 
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีวังสวนสุนันทา) 

 
1.4.6 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการ
ทักทาย 
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1.4.7 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

1.4.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

1.4.9 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
G  Good governance  ธรรมาภิบาล 
R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย 
D Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

 
1.4.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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1.4.11 เป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (Development Goals) 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนด
นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ
อยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
กำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ
รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น      
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็น
การกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมีการกระทำ
ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 8.  ให้ หน่ วยงานรายงานการให้ หรือรับสินบน และการป้ องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด

ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2) บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน)    
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2. บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิด
ธรรมาภิบาล 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วน 

 5. บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. บัณฑิตวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 64 สำนักงานอธิการบดี 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

กันยายน 64 สำนักงานอธิการบดี 

3. ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 สำนักงานอธิการบดี 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับ
หน่วยงาน 

กันยายน 64 หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทั้งหมดให้สำนักงาน
อธิการบดี 

กันยายน 64 หน่วยงาน 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กันยายน 64 สำนักงานอธิการบดี 

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 หน่วยงาน 

8. หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดส่งให้
สำนักงานอธิการบดี 

ทุกสิ้นเดือน หน่วยงานเจ้าภาพ 

9. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ทุกสิ้นเดือน สำนักงานอธิการบดี 

10. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 65 สำนักงานอธิการบดี 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตสำนึกดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
นักศึกษาด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริต  

80 80 80 80 80 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2  กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบัการ
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทำประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณะ/
วิทยาลัย 

- - - - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

    

2)เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ทำ
กิจกรรมสาธารณะ

75 75 75 75 75 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กอง
บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

เพื่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพนัธ์
การดำเนินงานของ
มหาวิทาลัยราชภัฏ
สวนสนุันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social 
Media ในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลยั 
3) เพื่อประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการ
ทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ
ข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตาม
แนวทางที่กำหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - -  สำนักวิทยา
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการ

2.2.1) ร้อยละของ
งานที่มีการ

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กองนโยบาย
และแผน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ดำเนินงานจะบรรลผุล
สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ดำเนินงานตามจุด
ควบคุมที่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากรที่
เก่ียวข้อง 

- - - - - กองคลัง 

3.2 โครงการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของ
รายการจัดซื้อ-จัด
จ้างทีน่ำเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัต่อ
รายการจัดซื้อ-จัด
จ้างทั้งหมด 

100 100 100 100 100 กองคลัง - - - - - กองคลัง 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3 โครงการส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
บุคลากรด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ระดับความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลยั  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร - - - - - สำนักงาน
อธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1) ร้อยละของ
ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในเวลาที่
กำหนด 

100 100 100 100 100 ทุก
หน่วยงาน 

- - - - - กองกลาง 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกดา้นการ
ต่อต้านการทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสำนึกให้กับนักศึกษาด้าน
การต่อต้านการทุจรติ  

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการต่อตา้นการ
ทุจริต   

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาระดบั
ปริญาตรี ทุกช้ันปี ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
การต่อต้านการทุจรติ โดยใช้สตูรการ
คำนวณ : 
 
 
 

80 คณะ/
วิทยาลัย 

ต.ค.64-ก.ย.65 - กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2  กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสำนึกด้านคณุธรรม
จริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
 
  

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จรยิธรรม  
โดยใช้สูตรคำนวณ : 
 
 

≥60 คณะ/
วิทยาลัย 

ต.ค.64-ก.ย.65 - กองพัฒนา
นักศึกษา 

   จำนวนนักศึกษาที่เข้ารวมโครงการ/กิจกรรม  

      จำนวนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

x

 100 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจรติ  

         จำนวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรทีั้งหมด 

 

x

 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทำประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสรมิ 
สนับสนุน ให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการ
ทำประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 
โดยใช้สูตรการคำนวณ : 
 
 

≥80 คณะ/
วิทยาลัย 

ต.ค.64-ก.ย.65 - กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

 
  2)เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  
1.3.2. ร้อยละของ
บุคลากรที่ทำกิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่มีการทำ/เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและจติสาธารณะต่อ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 

75 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - กองบริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
2) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานได้ใช้ Social 
Media ในการ

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทางที่
กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนข่าวที่มีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให ้
หน่วยงานจัดการศึกษาจำนวน 360 
ข่าว  
หน่วยสนับสนุนการศึกษาจำนวน 240 
ข่าว 

100 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  สำนักวิทยา
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   จำนวนนักศึกษาที่เข้ารวมโครงการ/กิจกรรม  

      จำนวนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
x

 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลยั 
3) เพื่อประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 144 
ข่าว 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า
การดำเนินงานจะบรรลผุล
สำเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่
วางไว ้ 

2.2.1) ร้อยละของงานท่ี
มีการดำเนินงานตามจุด
ควบคุมที่กำหนด 

พิจารณาจากงานท่ีมีการดำเนินงานตาม
จุดควบคุมที่กำหนด 
 
 
 

100 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - กองนโยบาย
และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 โครงการส่งเสริมการ

สร้างจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสำนึกให้กับบุคลากรด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 

3.1.1 ระดับความพึง
พอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงาน  

พิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (นักศึกษา) ในการใหบ้ริการ
ของหน่วยงาน 

4.50 เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
การให ้
บริการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 - สำนักงาน
อธิการบด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการจดัการข้อ

ร้องเรียน 
1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาที่

4.1.1) จำนวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน้าท่ี/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่

≤5 ทุกหน่วย 
งาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - กองกลาง 

ประเด็นงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด  

ประเด็นงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมทั้งหมดที่กำหนด

ขึน้ต่อปี 

    

x 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กำหนด แก้ไขในเวลาที่กำหนด ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้องให้
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการ
บริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทุกไตรมาสพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือ
นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 
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