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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ตามค ารับรองปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
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กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแหง่ชาติ และยุทธศาสตรพ์ัฒนาใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ตามเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนั้น 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการ

ติดตามประเมินผล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ

บูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับช่ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ด าเนนิการได้บรรลุเป้าหมายตามก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่

ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

จงึเห็นสมควรให้หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ของแต่ละหนว่ยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ

ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์

ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หนว่ยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 

ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปบรรจุไว้

เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

  



2 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ

ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จงึได้มกีารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 

 

1.2 โครงสร้างส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผูอ้ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้

และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1) Smart Students 

1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้

ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       

1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

และอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 

2) Smart Management 

2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

หนว่ยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการองค์กร          

2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3) Smart Academic           

3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชาการที่ทันสมัย  

3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน          

4) Smart Research           

4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล

ออนไลน์ใหก้ับการตพีิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหนว่ยงาน    

5) Smart Teacher & Technology        

5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       

5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”     

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai 

Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์   

  H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี   

 I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความรว่มมอื  

P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development Goals) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคตใินการปฏิบัติงาน ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนส านักตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

7. เครือข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับส านัก 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมอืกับเครือขา่ยใน

ประเทศและท้องถิ่น
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9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

10. ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมอืต่าง ๆ ของ Social Media 

ที่ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ 

ดังนี้ 

 1. บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และ

เป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 

และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจรติ การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตามต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

ดังนี้ 

   (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

   (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรอื 

รับบสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอรร์ัปชั่นที่เกี่ยว 

ข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

   (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่อง เที่ยว ให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการหรอืละเว้นกระท าการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายเป็นการกระท าที่ไม่สมควร

ปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนีร้วมถึงตอ้งไม่สง่เสริม หรอืมีสว่นร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย 

3. ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด

ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ

เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย 

5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรอืยินยอมหรอืรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของ

ตนรับของขวัญที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

7.  ไม่ใชท้รัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตอ่มหาวิทยาลัยอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 

9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรอืมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อนโยบาย

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท า

ความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

  1.2 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการ 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

≥ 100.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

                       กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ

หนว่ยงาน 

     สิงหาคม 64 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ

หนว่ยงาน เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

กันยายน 64 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

3.  ชี้ แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระดับ

หนว่ยงาน 

กันยายน 64 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระดับหนว่ยงาน 

กันยายน 64 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทั้งหมด

ให้ส านักงานอธิการบดี 

กันยายน 64 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กันยายน 64 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้

เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

8. หน่วยงานรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดส่งให้ส านักงาน

อธิการบดี 

ทุกสิน้เดือน ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

9. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับหนว่ยงาน 

ทุกสิน้เดือน ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระดับหนว่ยงาน 

ตุลาคม 65 ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
 

 



10 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอ

บ 256

5 

256

6 

2567 256

8 

256

9 

2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละ

ของบุคลากรที่

ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อ

สังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการสร้างภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสมัพันธ์

เพื่อสรา้งภาพลักษณใ์หก้ับ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละ

ของข้อมลูที่มี

การเผยแพร่

อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่

ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทย

บรกิารฯ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละ

ของงานที่มีการ

ด าเนิน งาน

ตามจุดควบคุม

ที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทย

บรกิารฯ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอ

บ 256

5 

256

6 

2567 256

8 

256

9 

2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสรมิความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไปปฏบิัติ

ไดอ้ย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละ

ของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้า

อบรมเกี่ยวกับ

ระบบการ

จัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.2 โครงการปรับปรุง

รูปแบบการเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซือ้จัด

จ้างผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถงึข้อมูลการจัดซือ้

จัดจ้างของมหาวทิยาลัยอย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละ

ของรายการ

จัดซือ้-จัดจ้าง

ที่น าเผยแพร่

ข้อมูลการ

จัดซือ้จัดจ้าง

ผ่านเว็บไซต์

ของ

มหาวิทยาลัย

ต่อรายการ

จัดซือ้-จัดจ้าง

ทั้งหมด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.3 โครงการส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกในการ

ต่อตา้นการทุจรติ

ให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านกึ

ให้กับบุคลากรด้านการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

3.3.1 ระดับ

ความพึงพอใจ

ในการ

ให้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวิทย

บรกิารฯ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอ

บ 256

5 

256

6 

2567 256

8 

256

9 

2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละ

ของข้อ

ร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไข

ในเวลาที่

ก าหนด 

100 100 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการ

แก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

- - - - - ส านักวิทย

บรกิารฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

    ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะวลา

ด าเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่มีการท า/เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะต่อ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65     30,000.- สุณพีร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้

ใช ้Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับมหาวทิยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้น

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มกีาร

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วย

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย

ก าหนดให ้

  -หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 360 

ข่าว  

 - หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 

240 ข่าว 

 - หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 144 

ข่าว 

100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        - ธนชาต ิ

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.1) ร้อยละของงานทีม่ี

การด าเนินงานตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากงานที่มีการด าเนินงาน

ตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        - สุณพีร 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

    ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะวลา

ด าเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสรมิ

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 

(หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานการเงิน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ที่เข้าอบรม

เกี่ยวกับระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐ  

100 -หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        - 1.สิริพร 

2.โสพิชญ์ 

3.ชนะกานต์ 

 

     3.2 โครงการปรับปรุง

รูปแบบการเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซือ้จัด

จ้างผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย

อย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของรายการ

จัดซือ้-จัดจ้างที่น าเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซือ้จัดจ้างผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ

รายการจัดซือ้-จัดจ้าง

ทั้งหมด 

พิจารณาจากรายการจัดซื้อ – จัดจ้างที่

น าเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมี

วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อ

รายการจัดซือ้-จัดจ้างทั้งหมดที่มีวงเงิน

ตั้งแต่ 500,000 บาทขึน้ไป 

 

100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        -    อัครเดช 

   3.3 โครงการส่งเสรมิ

การสรา้งจิตส านึกใน

การต่อตา้นการ

ทุจรติให้กับบุคลากร 

1) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตส านกึ

ให้กับบุคลากรด้านการต่อตา้น

การทุจรติ 

3.3.1 ระดับความพึงพอใจใน

การให้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย  

พิจารณาจากความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (นักศึกษา) ในการ

ให้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

    4.50 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        -      สุณพีร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

    4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจรติในหน้าที่/การจัดซือ้-จัดจา้ง ที่

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

     100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        -      สุณพีร 

x 

100 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญ

ต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้

ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การ

ปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

          1 .สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ 

ก าหนด 

 3. สง่เสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการ 

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความ  

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

งา่ย 

            5. ตดิตามตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกไตร

มาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ

ของผู้บริหาร 



17 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คณะกรรมการด าเนนิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนมุัติแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
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ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
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