
หน้าที ่ 1 

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

**************************** 

1. ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ และผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี 

 

2. โครงการหลัก : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

3. งบประมาณ  : 

แหลง่งบประมาณ จำนวนงบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) 

3.1 งบประมาณแผ่นดนิ - - 

3.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 100,000.00 9,220.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 100,000.00 9,220.00 

 

4. ตัวชี้วัด : 

 

5. สถานะโครงการ : 

 ยังมิได้ดำเนนิการ   อยู่ระหว่างดำเนินการ    สิน้สุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1.  รอ้ยละของบุคลากรและนกัศึกษาที่มีทัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

≥4.80 



หน้าที ่ 2 

6. กจิกรรม / ระยะเวลาดำเนนิการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิตกจิกรรม : 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธบิายตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามทัีศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตสำนกึด้าน

การต่อตา้นการ

ทุจรติ  

1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง

จิตสำนกึใหก้ับนักศกึษา

ด้านการต่อตา้นการ

ทุจริต  

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่

เข้าร่วมกิจกรรมการ

ต่อตา้นการทุจรติ   

พจิารณาจากจำนวนนักศกึษาระดับ

ปริญาตรี/ปริญญาโท ทุกชัน้ปี ท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมการต่อตา้นการทุจริต 

โดยใชสู้ตรการคำนวณ : 

 

 

 

80 คณะ/วทิยาลัย/

รร.สาธิต 

ต.ค.64-

ก.ย.65 
- กองพัฒนา

นักศกึษา 

1.2  กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตสำนึกดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม  

1) เพื่อให้นักศกึษามี

ความรู้ความเข้าใจและ

ปลูกฝังจิตสำนึกด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม  

1.2.1. รอ้ยละของนักศกึษา

ท่ีได้รับการส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม  

 

  

พจิารณาจากจำนวนนักศกึษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ

ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

นักศกึษามคีุณธรรม จริยธรรม  

โดยใชสู้ตรคำนวณ : 

 

 

≥60 คณะ/วทิยาลัย/

รร.สาธิต 

ต.ค.64-

ก.ย.65 
- กองพัฒนา

นักศกึษา 

   จำนวนนักศึกษาที่เข้ารวมโครงการ/กิจกรรม  

      จำนวนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

x 100 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจรติ  

  จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี/โททั้งหมด 

 

x 100 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธบิายตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้

นักศกึษามสี่วนร่วมใน

การทำประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ 

1.3.1. รอ้ยละของนักศกึษา

ท่ีมีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

พจิารณาจากจำนวนนักศกึษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศกึษามี

ส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ โดยใชสู้ตร

การคำนวณ : 

 

 

≥80 คณะ/วทิยาลัย/

รร.สาธติ 

ต.ค.64-

ก.ย.65 
- กองพัฒนา

นักศกึษา 

 

 
  2)เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรมจีิต

สาธารณะ  

1.3.2. รอ้ยละของบุคลากร

ท่ีทำกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

พจิารณาจากจำนวนบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยท่ีมีการทำ/เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจิต

สาธารณะต่อจำนวนบุคลากร

ท้ังหมด 

 

75 ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-

ก.ย.65 
- กอง

บริหารงาน

บุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การดำเนนิงานของมหา

วทิาลัยราชภัฏสวนสุนัน

2.1.1) รอ้ยละของข้อมูลท่ีมี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่กำหนด 

พจิารณาจากจำนวนขา่วท่ีมีการ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง

ประกอบด้วยภาษาไทยและ

100 ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-

ก.ย.65 
-  สำนักวิทยา

บริการและ

เทคโนโลยี

   จำนวนนักศึกษาที่เข้ารวมโครงการ/กิจกรรม  

      จำนวนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
x 100 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธบิายตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

มหาวทิยาลัย ทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช ้Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวทิยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการ

ทุจรติ 

ภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให ้

หน่วยงานจัดการศึกษาจำนวน 240 

ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจำนวน 

120 ข่าว 

สารสนเทศ 

2.2 โครงการบริหาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้หน่วยงาน

จัดการกับความเสี่ยง 

ป้องกันและลดความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงท่ีได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงท้ังหมดท่ีกำหนดขึ้น

ต่อปี 

พจิารณาจากประเด็นความเสี่ยงท่ี

ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงท้ังหมดท่ีกำหนดขึ้นต่อปี 

 

 

 

90 ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-

ก.ย.65 
- กองนโยบาย

และแผน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชงิรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมคีวามซื่อสัตย์สุจรติ ปฏิบัตหินา้ที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มกีารทุจรติ 

3.1 โครงการส่งเสริมการ 1) เพื่อส่งเสริมการสร้าง 3.1.1 ระดับความพึงพอใจ พจิารณาจากความพงึพอใจของ 4.50 เจ้าหนา้ที่ ต.ค.64- - สำนักงาน

ประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคมุและลดระดบัความเสี่ยง  

    ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดทีก่ำหนดขึน้ต่อป ี
    x 100 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธบิายตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

สร้างจิตสำนึกในการ

ต่อตา้นการทุจรติ

ให้กับบุคลากร 

จิตสำนกึใหก้ับบุคลากร

ด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

ในการให้บริการของ

หน่วยงาน  

ผู้รับบริการ (นักศกึษา) ในการ

ให้บริการของหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ

การให้บริการ 

ก.ย.65 อธิการบด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ขอ้ร้องเรียน

ได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

4.1.1) จำนวนข้อร้องเรียนท่ี

ได้รับการแก้ไขในเวลาท่ี

กำหนด 

พจิารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจรติในหนา้ที่/การจัดซื้อ-จัด

จ้าง ท่ีได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่

กำหนด 

≤5 ทุกหน่วยงาน ต.ค.64-

ก.ย.65 

- กองกลาง 
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7. ผลการดำเนนิงาน : 

 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
อธบิายการดำเนินงาน 

ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     

1.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กจิกรรมการต่อต้านการทุจริต  

80 บัณฑติวิทยาลัยจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา" ขึน้ในวันที ่2 เมษายน 2565 โดยมนีักศึกษา

ระดับปรญิญาโท เข้าร่วมจำนวน 136 คนจากทั้งสิน้ 170 

คน คดิเป็นร้อยละ 80 

80 1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

“คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา" 

2. ภาพถ่ายกจิกรรม 

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.2.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรมจรยิธรรม  

≥60 บัณฑติวิทยาลัยจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา" ขึน้ในวันที ่2 เมษายน 2565 โดยมนีักศึกษา เขา้

ร่วมจำนวน 136 คนจากเป้าหมาย 150 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 90.67 

90.67 1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

“คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา" 

2. ภาพถ่ายกจิกรรม 

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
อธบิายการดำเนินงาน 

ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

1.3.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่มสี่วนรว่ม

ในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

≥80 บัณฑติวิทยาลัยจดัโครงการ "ผ่าตัดขอ้ไหล่ข้อศอกและขอ้

เท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้" โดยนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ

สุขภาพยุคดิจิทัล โดยมีเปา้หมาย จำนวน 120 คน มี

นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน คดิเป็น รอ้ยละ 83.33 

83.33 1. โครงการ "ผ่าตดัข้อไหล่ขอ้ศอกและ

ข้อเท้าเทียมเพือ่ผู้ป่วยยากไร ้

2. ภาพถ่ายกจิกรรม 

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.3.2 รอ้ยละของบุคลากรที่ทำ

กจิกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 บัณฑติวิทยาลัยจดัโครงการจติอาสา “บัณฑติวิทยาลยัรู้

รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดลอ้ม พฒันาคุณภาพชวีิต” ขึน้ใน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมบีุคลากรเข้าร่วมจำนวน 88 

คนจากทัง้สิน้ 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.62 

94.62 1. โครงการจติอาสา “บัณฑติวิทยาลยัรู้

รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดลอ้ม พฒันา

คุณภาพชวีิต” 

2. ภาพถ่ายกจิกรรม 

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย     

2.1.1 รอ้ยละของขอ้มูลทีม่ีการเผยแพร่

อย่างครบถว้นตามแนวทางที่

กำหนด 

100 บัณฑติวิทยาลัยมีจำนวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัง้แต่เดอืน

ตุลาคม-มนีาคม จำนวน 251 ข่าว 

251 ข่าว www.grad.ssru.ac.th 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
อธบิายการดำเนินงาน 

ผลการ

ดำเนินงาน 
หลักฐาน 

2.2.1 รอ้ยละของประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดบั

ความเสี่ยงเทียบกับประเดน็

ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึน้

ต่อป ี

90 จากความเสี่ยงที่ประเมินจำนวน 5 ความเสีย่ง มีการ

ดำเนินงานตามแนวทางการจดัการความเสีย่งในรอบ 6 

เดือน มีสถานะของความเสี่ยงหลงัการควบคุมลดลง 

จำนวน 5 ความเสีย่ง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

100 1. รายงานผลการดำเนนิงานตาม

แผนการบริหารความเสีย่ง  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก     

3.1.1 ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการของหน่วยงาน 

4.50 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร (นักศึกษา) 

ในการให้บริการของหน่วยงาน 

5.00 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ 

รอบ 5 เดือน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต     

4.1.1 รอ้ยละของขอ้ร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขในเวลาที่กำหนด 

100 พิจารณาจากขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจรติในหนา้ที่/การ

จัดซื้อ-จัดจ้าง ทีไ่ด้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 

100 ไม่มีขอ้รอ้งเรียน 

 

 

8. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : ไม่ม ี

 

9. แผนที่จะดำเนนิการต่อไป : - 
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         นางเกษรา บัวเล็ก  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

           ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์  ผูก้ำกับดูแลโครงการ 

               ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

 


