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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได8ดำเนินการจัดการความรู8เป=นประจำทุกป?เพื่อให8

เป=นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข8อที่ 3 มาตรฐานด8านการสร8างและพัฒนาสังคมฐานความรู8 และสังคม
แหNงการเรียนรู8 และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให8ทุกหนNวยงานต8องดำเนินการจัดการความรู8ให8
สามารถสร8างองคPความรู8และนวัตกรรมที่สามารถทำให8เปQาประสงคPของแตNละยุทธศาสตรPสำเร็จ รวมท้ัง

เพ่ือให8เป=นไปตามตามเกณฑPการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได8จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด8วย 3 สNวน คือ สNวนที่ 1 ข8อมูลพื้นฐานของหนNวยงาน 

สNวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรPของหนNวยงาน สNวนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังวNาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป=นแนวทางให8บุคลากรได8ใช8ในการจัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต งบประมาณ พ.ศ. 2564 และดำเนินการได8บรรลุเปQาหมายตามท่ีวางไว8 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ตามคำ
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 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 
แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที ่1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให8แตNงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป=นประธาน

รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน8าที่ในการกำกับ ดูแลให8องคPกรในภาครัฐ
จัดทำแผนยุทธศาสตรPและแผนปฏิบัติการให8สอดรับกับยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตรP อำนวยการและการประสานการ

ดำเนินงานปQองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก8ไขปbญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน8าที่อื่นตามท่ี
ได8รับมอบหมาย 

เพื่อให8การขับเคลื่อนยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกลNาว
เป=นไปอยNางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได8จัดทำยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปรามการ

ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รNวมกับภาคีทุกภาคสNวนได8จัดทำขึ้น เพื่อให8หนNวยงานภาครัฐใช8เป=นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหนNวยงานที่จะกNอให8เกิดประโยชนPในการปฏิบัติราชการและบูรณา



 

การในด8านการปQองกันปราบปรามและแก8ไขปbญหาการทุจริตคอรับชั้นรNวมกันได8อยNางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให8หนNวยงานภาครัฐทุกหนNวยงานรNวมจัดทำแผนปฏิบัติการปQองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแตNละหนNวยงาน 

เนื่องจากปbญหาการทุจริตในประเทศไทยไมNได8มีแนวโน8มที่ลดน8อยถอยลง และยังคงเป=นปbญหาท่ี

สำคัญของสังคมไทย ทุกภาคสNวนจึงต8องให8ความตระหนักตNอปbญหาการทุจริตที่สNงผลกระทบตNอความมั่นคง
ของชาติรNวมถึงต8องเข8ามามีสNวนรNวมเพื่อเป=นกลไกขับเคลื่อนการปQองกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมา
สูNการจัดทำยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี

วัตถุประสงคPสำคัญเพื่อให8มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการปQองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีการบูร
ณาการความรNวมมือจากทุกภาคสNวน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธP 2558 ได8เห็นชอบให8
หนNวยงานภาครัฐทุกหนNวยงานรNวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการปQองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป?

งบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแตNละหนNวยงาน พร8อมกับนำยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว8เป=นยุทธศาสตรPหน่ึงในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป? ของหนNวยงานตNอไป 

ท้ังน้ี เพ่ือให8การดำเนินการได8สอดคล8องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับท่ี 12 และ

ยุทธศาสตรPชาติระยะ 20 ป? ของประเทศไทย จึงได8มีการจัดทำยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบ
ให8หนNวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรPชาติวNาด8วยการปQองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สูNการปฏิบัติ โดยกำหนดไว8ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป? และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป? รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการปQองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ต้ังแตNป?งบประมาณ พ.ศ.2560 เป=นต8นไป โดยให8หนNวยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล8อง

กับยุทธศาสตรPชาติ 20 ป? และแผนการปฏิรูปประเทศด8านตNาง ๆ ด8วย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 

 



1.4 ข้อมูลพ้ืนฐานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส"งเสริมและสนับสนุนการเป2นมหาวิทยาลัยแม"แบบท่ีดีของสังคม  (Smart Archetype  

University of the Society) 

  1.4.2 พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
 1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
   1. Smart Students 

 1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการ 
เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและท่ัวถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

 1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบเทคโนโลยี ท้ังทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์  
แวร์และอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
  2. Smart Management 

     2.1 มีการจัดทำระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูล 
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการองค์กร    

    2.2 มีการนำเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูป 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถทำให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกท่ีทุกเวลา  
        3. Smart Academic          

     3.1 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  
     3.2 มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน         
         4. Smart Research          

    4.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนำระบบ Information Retrieval (IR) 
มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่ม 
องค์ความรู้ ของงานวิจัยน้ัน ๆ ได้      

    4.2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์และ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความวารสารของแต่ละหน่วยงาน  
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         5. Smart Teacher & Technology        

 5.1 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปล่ียนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ 
ความรู้ผ่านเว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)      

 5.2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนแม่บททางเทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อรองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  
    1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  



 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

    1.4.5  วัฒนธรรม (Culture) 
      มีการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

   1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
       บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  
      1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
       ยึดม่ันคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปWญญาและความคิดสรYางสรรคZ   

 H   (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภักดี   

 I (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร"วมมือ  

 P  (Professionalism)  :   ความเป2นมืออาชีพ     

       ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาสำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงได้กำหนด
นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าว
นั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้น
รับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การ
ยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปช่ัน 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
กำหนดไว้ ดังนี้ 

      (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมท้ัง กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกันการทุจริต คอร์ 
รัปช่ัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

      (2) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อม
รับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดเวลา 

    (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือ 
รับบสินบนแก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรือ่งท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

    (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ี 
เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

      (5)  การจ่ายเงินหรือให้ส่ิงของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเท่ียว 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลน้ันกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายเป็น
การกระทำท่ีไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ท้ังนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำ
ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้อง
ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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  4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ความ

ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและ
ส่วนอื่นท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 

  5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู ้ที ่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

  6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 

  7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 



 

  8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการ
ขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  บุคลากรมีความเช่ือม่ันและไวYวางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 
Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาสำนักให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
 1.2 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการพัฒนา

และเกิดะรรมมาภิบาล   

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
     
 
2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

75 

2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

≥ 85.00 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 1.5 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่
ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม 

-  40 75 75 บุคลากร
หน่วยงาน 

  40 75 75 สำนักวิทย
บริการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของมหาวิทาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลยั 
3) เพื่อประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริต 
  

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่กำหนด 

 
 100 100 100 204 ข่าว 

 
 100 100 100  สำนักวิทย

บริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2.2 โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วย 
งานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับการควบ 
คุมและลดระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี 

 
 100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลด

ระดับฯ 

 
 100 100 100  สำนักวิทย

บริการฯ 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
  

2) เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า
การดำเนินงานจะบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี
การดำเนินการตามจุด
ควบคุมที่กำหนด 

 
 95 100 100 งานที่มีการดำ 

เนินการตามจุด
ควบคุมที่กำหนด 

 
 95 100 100 สำนักวิทย

บริการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

 
 80 100 100 -หัวหน้า

สำนักงาน 
-หัวหน้างานพัสด ุ
-เจ้าหน้าที่พัสด ุ
-หัวหน้างาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าที่
การเงิน 

 
 80 100 100 สำนักวิทย

บริการฯ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 - ระดับ≥4 100 100 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

  ระดับ≥4 100 100 สำนักวิทย
บริการฯ 

3.3 การเผยแพร่ให้ความ 
รู้และปลูกจิตสำนึกใน
การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก
จิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่
รับรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

 
 ≥80 ≥80 ≥80 สำนักวิทย

บริการฯ 

3.5 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยว 
กับเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 85 ≥80 ≥80 ผู้บริหาร

หน่วยงาน คณะ 
วิทยาลัย โรงเรียน 

 
 85 ≥80 ≥80 สำนักวิทย

บริการฯ 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

3.6.1) ระดับความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต 

 
 ≥4 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

 
 ≥4 ≥4 ≥4 สำนักวิทย

บริการฯ 
 

3.6.2) จำนวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม 

 
 ≥5 ≥4 ≥4  

 ≥5 ≥4 ≥4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา
ที่กำหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
เวลาที่กำหนด 

 
 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่
กำหนด 

 
 100 100 100 สำนักวิทย

บริการฯ 

 
 
 
 
 

13 
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 
ปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 1.5 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ทำ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณีพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ
1)เพือ่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ
มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
แนวทางที่กำหนด 

100 204 ข่าว ต.ค.63-ก.ย.64 20,000.- ธนชาติ 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 
ปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 
Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาล ั
3) เพื่อประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริต 

 2.2 โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น
ต่อปี 
 
 

100 ประเด็นความเสี่ยง
ที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับฯ 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณีพร 

  2) เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการดำเนินงาน
จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ
ดำเนินการตามจุดควบคุมที่
กำหนด 

100 งานที่มีการ
ดำเนินการตามจุด
ควบคุมที่กำหนด 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณีพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยว 
ข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหน้าสำนักงาน 
-หัวหน้างานพัสด ุ
-เจ้าหน้าที่พัสด ุ
-หัวหน้างาน
การเงิน 
-เจ้าหน้าที่การเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.64 15,000.- 1.สิริพร 
2.โสพิชญ์ 
3.ชนะกานต์ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณีพร 

3.3 การเผยแพร่ ให้
ความรู้และปลูก
จิตสำนึกในการปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรทีร่ับรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64  สุณีพร 

3.5 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์

≥80 ผู้บริหารหน่วยงาน 
คณะ วิทยาลัย 
โรงเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64  สุณีพร 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 
ปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

3.6.1) ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต 

≥4 ผู้บริหารหน่วยงาน 
คณะ วิทยาลัย 
โรงเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณีพร 
 
 
 
 

   3.6.2) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรม 

≥4 ตัวแทนของ
หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64  สุณีพร 
ชนิดา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต      

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด 

100  ต.ค.63-ก.ย.64  สุณีพร 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กำหนดไว้ 
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื ่องการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี 
กำหนด 

3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีกำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ 
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความ  
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
          5.ติดตามตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ 
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่สร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 



 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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คณะกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

                                         
                                   คำส่ังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                            ท่ี  ๑๘/ ๒๕๖๓ 

แต@งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

                              ......................................................................... 

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดQรับมอบหมายใหQดำเนินงาน ตามคำรับรองปฏิบัติ

ราชการ ประจำปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใหQการดำเนินงานดQานการจัดทำแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบ 

ปรามการทุจริต และการปฏิบัติตามนโยบายการปIองกันและต@อตQานการทุจริต การใหQหรือรับสินบน รวมทั้ง กฏ 

ระเบียบ และขQอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
          เพื่อการปIองกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประสบ

ความ สำเร็จไดQ ทั้งน้ี  จึงขอแต@งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปรามการ

ทุจริต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปLงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ตามรายช่ือ ดังน้ี 
๑. ผศ.ดร.ศิริลักษณ[    เกตุฉาย   ประธานกรรมการ         

๒. ผูQช@วยศาสตราจารย[กันยพัชร[   ธนกุลวุฒิโรจน[       รองประธาน 

๓. อาจารย[อภิรักษ[  ธิตินฤมิต  กรรมการ 

๔. อาจารย[ดร.กัญญ[รัชการย[ เลิศอมรศักด์ิ  กรรมการ 

          ๕. นายอโณทัย               อรุณเรือง            กรรมการ 



 

          ๖. นางสาวนุชจรี                เกตุสุวรรณ[          กรรมการ 

          ๗. นายอัครเดช               สินแต@ง               กรรมการ 

          ๘. นางสาวกฤษณา    อยู@พวง               กรรมการ 

        ๙. นายธเนตร     มะนิก                         กรรมการ 

๑๐. ว@าท่ี ร.ต.หญิงนิธิมา    แกQวมณี                    กรรมการ 

๑๑. นายนิคม     อรุณฉาย                    กรรมการ  

๑๒. นางสาวรัชนก    ทองขาวขำ                 กรรมการ 

๑๓. นางสาวพูลศิริ    พรหมกูล           กรรมการ 

๑๔. นางชนิดา     ชิราพฤกษ[          กรรมการ 

๑๕.  นางหัตถยารักษ[   เอมศรีกุล            กรรมการ 

๑๖. นางสาวโสพิชญ[    สุขเจริญ              กรรมการ 

๑๗.  นางสาวอริสรา    สงเคราะห[            กรรมการ                

          ๑๘.  นายธนชาติ    นาที                  กรรมการ        

          ๑๙. นายจรูญพันธ[             สหนาวิน             กรรมการ 

          ๒๐. นางสาววราภรณ[    นราประเสริฐวงศ[    กรรมการ 

 

 

๒๑. นางสาวสุธาสินี    ยกระดับช้ัน         กรรมการ 

          ๒๒. นายรุจิโรจน[    กังเจริญสัมพันธ[            กรรมการ             

          ๒๓. นางลลิสา     สหนาวิน              กรรมการ 

          ๒๔. นายณัฐ     พลอยอ@อง             กรรมการ               

         ๒๕. นายสุรวิช     สุนทรเสนีย[กุล      กรรมการ 

        ๒๖. นางสิริพร      ปIอมจัตุรัส            กรรมการ 

    ๒๗. นางสาวจุฑารัตน[    โสธรจิตต[                    กรรมการ 

         ๒๘. นายอภิชาติ    บูสะมัญ                      กรรมการ 

        ๒๙. นายธนะฉัตร    เอกฉัตร              กรรมการ 

         ๓๐. นางสาวสมใจ    อินทรวารี           กรรมการ                       

         ๓๑. นายพีรพล     แกQวอำไพ            กรรมการ 

         ๓๒. นางสาวสุภาพร    วงษา สปLคแมน             กรรมการ 

         ๓๓. นางสาวจริยพร    บัวระพันธ[                   กรรมการ 

         ๓๔. นางสุริยา     นิชาญ                     กรรมการ 

         ๓๕. นางสาวณัชชญา    ลีเกษม                 กรรมการ      

          ๓๖. นางสาวรัตนา                    โพธ์ิโต                  กรรมการ 

          ๓๗. นางสาววีรวรรณ                ศรีสวัสด์ิ                กรรมการ       



 

  ๓๘. นางสาวรัชนก    รัตนะ               กรรมการ 

  ๓๙. นางวารุณี     เอกพันธ[                    กรรมการ 

  ๔๐. นางสาวสุภาภรณ[    ใจสุข                       กรรมการ           

  ๔๑. นางสาวชนะกานต[     พงศาสนองกุล              กรรมการ                      

  ๔๒. นางสาวอรทัย   ลีใส                กรรมการ 

  ๔๓. นายกฤษฎีกา       แกQวกรอง                กรรมการ 

  ๔๔. นางสาวสุณีพร    ศรีฤทธิชัย  กรรมการและเลขานุการ   

 

   ใหQคณะกรรมการดังกล@าวมีหนQาท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี                                                          

       ๑.จัดทำคำส่ังแต@งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานดQานการปIองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปL

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                                                                                       

       ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการดQานการปIองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปL และประจำปLงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔                                                                                                         

       ๓.พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปLและปLงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ 

       ๔.ตรวจสอบการดำเนินงานการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปราม

การทุจริต ปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๕.จัดทำหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการปIองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 
ท้ังน้ี ต้ังแต@บัดน้ีเปjนตQนไป 
 

                                                                  ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 

                                                                            
                                                                      (ผศ.ดร.ศิริลักษณ[       เกตุฉาย) 

                                                      ผูQอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


