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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต และการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้
หรือรับสินบน รวมทั้ง กฏ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ พัฒนาให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนั้น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 แนวทางการน า
แผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึง่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ  
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
 

 

 

 



 

1.2 โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
    1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype  
University of the Society) 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.4.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 
1. Smart Students 

1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้ได้
อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์
และอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 

 2. Smart Management 
     2.1 มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพ่ือเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
องค์กร    

      2.2 มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3. Smart Academic           
    3.1 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  
    3.2 มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือใช้ประกอบ  

การเรียนการสอน         
4. Smart Research           
     4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการน าระบบ Information Retrieval (IR) 

มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่มองค์ความรู้ ของ
งานวิจัยนั้น ๆ ได้      

   4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน   

   5. Smart Teacher & Technology       
             5.1 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์
และระบบ Augmented Reality (AR)      

 5.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนแม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  
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 1.4.4 เสำหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 
มีการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

 1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)(มหำวิทยำลัย) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

อัตลักษณ์ (Identity)ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  

 1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) (มหำวิทยำลัย) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”   
นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ลงสู่การประฏิบัติทั่วถึงทั้งองค์กร ให้ส าเร็จตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงออกนโยบายและมาตรการ 3 ข้อดังนี้  

ข้อ 1 การสื่อสารของเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชสาคมสวนสุนันทารับรู้และเข้าใจ 
 มาตรการ: ผู้บริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างป็นรูปธรรม 
 มาตรการ: หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 
ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 
 มาตรการ: การก ากับติดตามรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness)ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.4.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
W  (Wisdom & Creativity):  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
H   (Happiness & Loyalty):  ความผาสุกและความภักดี   
I (Integration & Collaboration):  บูรณาการและความร่วมมือ 
P  (Professionalism):   ความเป็นมืออาชีพ 

1.4.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (University Development 
Gloals) 

เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้ำหมำยที่ 4: สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 
 1. บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้
บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
     (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

     (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

     (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่
องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น      ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

    (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้
บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าท่ีไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้
รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4. ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอ่ืนที่เกี่ยว ข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

 5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของ
ตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

 7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
 
 
 



 

 8. ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

 9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท า
ความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรรสนเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
 1.2 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา       

และเกิดธรรมมาภิบาล 

   

2.3.3 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
 

 

 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

      แนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 



 



 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการ

สอน  -ก าหนดเป็น

เนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษา

มีจิตส านึกในการป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรม

ที่จัดการเรียนการ

สอน 

      

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

การต่อตา้นการทุจรติ

ส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อตา้นการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของนักศกึษา

รับรูด้้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ   

-  80 80 80 นักศึกษาทัง้หมด

ของคณะ/

วิทยาลัย 

      

1.3 ตั้งชมรมด้านการ

ต่อตา้นการทุจรติของ

นักศึกษา 

1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

1.3.1) จ านวนชมรมด้านการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

  1 ≥1 ≥1 นักศึกษา       

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาลของ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

      

   1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่

ไดรั้บการส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

  ≥80 ≥60 ≥80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

      



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการท าประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

  ≥1 ≥1 ≥1  

  1.5.2) ร้อยละของนักศกึษาที่

มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

-  80 80 80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

  80 80 80  

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

- - 40 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

  40 75 75 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับมหา

วิทยาลั3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 240 ข่าว   100 100 100  ส านักวิทย

บรกิารฯ 

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

  100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

  100 100 100 ส านักวิทย

บรกิารฯ 



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

  

2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

  95 100 100 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

  80 100 100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

  80 100 100 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 - ระดับ

≥4 
100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

  ระดับ

≥4 
100 100 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

  ≥80 ≥80 ≥80 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

  85 ≥80 ≥80 ผู้บริหาร

หน่วยงาน คณะ 

วิทยาลัย โรงเรียน 

  85 ≥80 ≥80 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความ

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

  85 ≥80 ≥80 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

  85 ≥80 ≥80 ส านักวิทย

บรกิารฯ 



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

 ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

  ≥5 ≥4 ≥4   ≥5 ≥4 ≥4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

  100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

  100 100 100 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษามีจิตส านึกใน

การป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มีเนือ้หา/

กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

≥1 รายวิชา/กิจกรรมที่

จัดการเรียนการ

สอน 

ต.ค.62-ก.ย.63   

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติส าหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านึกใหก้ับ

นักศึกษาด้านการต่อตา้นการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของนักศกึษารับรูด้้าน

การต่อตา้นการทุจรติ   

80 นักศึกษาทัง้หมด

ของคณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.62-ก.ย.63   

1.3 ตั้งชมรมด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติของนักศกึษา 

1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

1.3.1) จ านวนชมรมด้านการต่อตา้น

การทุจรติ 

≥1 นักศึกษา ต.ค.62-ก.ย.63   

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก

ธรรมาภิบาลของนกัศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ

และปลกูฝังจิตส านกึด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภบิาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

≥1 โครงการ/กิจกรรม ต.ค.62-ก.ย.63   

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่ไดรั้บ

การส่งเสรมิด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร

มาภิบาล 

≥60 นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.63   

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

≥1 โครงการ/กิจกรรม ต.ค.62-ก.ย.63   

  1.5.2) ร้อยละของนักศกึษาที่มสี่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

80 นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.63   

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิตสาธารณะ  1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารฯ 



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาล3ั) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทาง

ที่ก าหนด 

100 240 ข่าว ต.ค.62-ก.ย.63  ศูนย์เทคโน 

โลยีสาร 

สนเทศ ส านัก

วิทยบรกิารฯ 

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้ต่อปี 

100 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  6.2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การด าเนินงาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บริการและเทค 

โนโลยีสาร 

สนเทศ 



 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูกจิตส านกึให้

บุคลากรปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 -หัวหนา้ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.5 โครงการสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัเกณฑก์าร

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากรเกี่ยวกบัการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

≥80 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

≥4 ต.ค.62-ก.ย.63 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค.62-ก.ย.63  ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 



 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการ
น าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ  

      3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดท า

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
      3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ ยนแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุก
ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่   ๑๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

......................................................................... 
        ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ตามค ารับรองปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต และการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฏ 
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

       เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประสบ
ความส าเร็จได้ ทั้งนี้  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตาม
รายชื่อ ดังนี้ 

       ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้            
๑. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์       เกตุฉาย   ประธานกรรมการ 

    ๒. อาจารย์กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน ์     กรรมการ 
           ๓. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต       กรรมการ 
           ๔. อาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์   เลิศอมรศักดิ์              กรรมการ 

๕. นางอนงค์   มะลิวรรณ์             กรรมการ  
๖. นายอโณทัย               อรุณเรือง            กรรมการ 

          ๗. นางสาวนุชจร ี             เกตุสุวรรณ์          กรรมการ 
          ๘. นายอัครเดช              สินแต่ง               กรรมการ 

๙. นางสาววาศิน ี   ศรีชูเปี่ยม            กรรมการ 
          ๑๐. นางสาวกฤษณา    อยู่พวง               กรรมการ 
           ๑๑. นายธเนตร     มะนิก                      กรรมการ 
           ๑๒. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา    แก้วมณี                    กรรมการ 
           ๑๓. นายนิคม     อรุณฉาย                    กรรมการ  

            ๑๔. นางสาวรัชนก    ทองขาวข า                 กรรมการ 
๑๕. นางสาวกฤษณา   อยู่พวง                   กรรมการ 
๑๖. นางสาวพูลศิริ    พรหมกูล          กรรมการ   

 ๑๗.  นางชนิดา         ชิราพฤกษ์                   กรรมการ 

 
 
 

 

 



 

๒ 
 
 

๑๘. นางหัตถยารักษ์   เอมศรีกุล            กรรมการ 
          ๑๙. นางสาวโสพิชญ ์   สุขเจริญ         กรรมการ 
          ๒๐. นางสาวอริสรา    สงเคราะห์       กรรมการ                

            ๒๑. นายธนชาต ิ   นาท ี              กรรมการ             
๒๒. นายจรูญพันธ์              สหนาวิน             กรรมการ 

          ๒๓. นางสาววราภรณ์    นราประเสริฐวงศ์    กรรมการ 
          ๒๔.นางสาวสุธาสิน ี   ยกระดับชั้น         กรรมการ 
          ๒๕. นายรุจิโรจน์    กังเจริญสัมพันธ์      กรรมการ             
          ๒๖. นางลลิสา              สหนาวิน              กรรมการ 
          ๒๗. นายณัฐ     พลอยอ่อง             กรรมการ               
          ๒๘. นายสุรวชิ     สุนทรเสนีย์กุล      กรรมการ 
          ๒๙. นางสิริพร            ป้อมจัตุรัส            กรรมการ 

๓๐. นางสาวจุฑารัตน์    โสธรจิตต ์              กรรมการ 
          ๓๑. นายอภิชาติ    บูสะมัญ                   กรรมการ 

๓๒. นายธนะฉัตร    เอกฉัตร              กรรมการ 
          ๓๓. นางสาวสมใจ    อินทรวารี              กรรมการ                 
          ๓๔. นายพีรพล     แก้วอ าไพ            กรรมการ 
          ๓๕. นางศิริภรณ์    โกมลสิงห์           กรรมการ   
          ๓๖. นางสาวสุภาพร    วงษา สปีคแมน             กรรมการ 
          ๓๗. นางสาวจริยพร    บัวระพันธ์                 กรรมการ 
          ๓๘. นางสุริยา     นิชาญ                       กรรมการ 
          ๓๙. นางน้อย     อรุณศรี                   กรรมการ 
          ๔๐. นางสาวณัชชญา    ลีเกษม                 กรรมการ      
          ๔๑. นางสาวรัตนา    โพธิ์โต                  กรรมการ 
          ๔๒.. นางสาววีรวรรณ    ศรีสวัสดิ์                กรรมการ 
          ๔๓. นางสาวรัชนก    รัตนะ                      กรรมการ 
          ๔๔. นางวารุณี     เอกพันธ์                    กรรมการ 
          ๔๕. นางสาวสุภาภรณ์    ใจสุข                       กรรมการ           
          ๔๖. นางสาวรัชนก    ทองขาวข า                 กรรมการ 

๔๗. นางสาวชนะกานต์     พงศาสนองกุล               กรรมการ 
๔๘. นางสาวสุณีพร    ศรีฤทธิชัย           กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 
 

 
 
 



 

๓ 
                                                           
๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                                                                                             
 ๒.จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓                                                                                                              
๓.พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปีและปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๓ 
๔.ตรวจสอบการด าเนินงานการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                  

                       สั่ง ณ วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 

                                    
                                                                     (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์       เกตุฉาย) 
                                                    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 


