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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือ
รับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์พัฒนาให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ตาม
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนั้น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 แนวทางการน า
แผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั่นร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณา
การในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามา
สู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูร
ณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด 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 
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1.2 โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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   1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

             ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลกัษณ์ (Niche Guru University) 
  1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมยัอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวจิัย 
     1.4.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) Smart Students 
1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้

ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing       
1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

และอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
2) Smart Management 

2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการองค์กร          

2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

3) Smart Academic           
3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการที่ทันสมัย  
3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ การเรียน

การสอน          
4) Smart Research           

4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน    

5) Smart Teacher & Technology        
5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)       
5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
    1.4.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”     

1.4.5  วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai Etiquette 
Practices and Seniority Recognition) 
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    1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 

       1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เช่ียวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ค่ำนยิมหลัก (Core Values) 
W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   

 H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักด ี   
I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ  

 P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

1.4.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์  
 H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี   
 I  (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ  
  P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
1.4.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะ/วิทยำลยั (Development Goals) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. บุคลากรทกุระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

2. ส านักผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
3. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส านักตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
4. ส านักมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธ

กิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
5. ส านักสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
6. ส านักเปน็ทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
7. เครือข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับส านัก 
8. ส านักมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น     
9. ส านักมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ระบบสนบัสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 
11. ส านักมกีารใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายไว้ ดังนี ้

 1. บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ
อยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์
และการคอร์รัปช่ัน 

 2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตามต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ ดังนี ้

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

   (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ 
รับบสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่เกี่ยว 
ข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

   (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่อง เที่ยว ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายเป็นการกระท า
ที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระท าดังกล่าวด้วย 

3. ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน 
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     7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาต ิ

8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือ
เป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2)  บุคลากรมคีวามเช่ือมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชงิยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 
Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตรส์ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 มหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีควำมยั่งยนื และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ 
 1.2 มหำวิทยำลัยมีกำรประยุกตใ์ช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียงในกำรพัฒนำและ

เกิดะรรมมำภบิำล 
  

2.3.3 ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านยิมในการ

ต่อต้านการทจุรติ 

75 

2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

≥ 100.00 
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
     แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

                       กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ
หน่วยงาน 

     สิงหาคม 64 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ
หน่วยงาน เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

กันยายน 64 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

3. ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 ระดับ
หน่วยงาน 

กันยายน 64 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทั้งหมดให้ส านักงาน
อธิการบดี 

กันยายน 64 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กันยายน 64 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

8. หน่วยงานรวบรวมและสรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดสง่ให้ส านักงานอธิการบดี 

ทุกสิ้นเดือน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

9. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน 

ทุกสิ้นเดือน ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน 

ตุลาคม 65 ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

 

2.5  แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ คา่นิยมในการต่อต้านการทุจริต 

1.3 กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคมและจิต

สาธารณะ  

2)เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากร

มจีิตสาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ

บุคลากรทีท่ ากิจกรรม

สาธารณะเพ่ือสังคม 

75 75 75 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักวทิย

บริการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจรติเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สร้างภาพลักษณท์ีด่ี 

2) เพ่ือสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวทิยาลัย 

3) เพ่ือประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูล

ที่มกีารเผยแพร่อยา่ง

ครบถว้นตามแนวทางที่

ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวทิย

บริการฯ 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ

ว่าการด าเนนิ งานจะ

บรรลุผลส าเร็จตาม

2.2.1) ร้อยละของงานที่

มกีารด าเนิน งานตาม

จุดควบคุมที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวทิย

บริการฯ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ปฏบิัติหนา้ที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1)เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏบิัติ

ได้อย่างถูกตอ้ง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวทิย

บริการฯ 

3.2 โครงการปรบัปรุงรูปแบบ

การเผยแพร่ขอ้มูลการ

จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย 

1) เพ่ือให้ผู้ใช้เขา้ถงึข้อมูล

การจัดซ้ือจัดจ้างของ

มหาวทิยาลัยอย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของ

รายการจัดซ้ือ-จัดจ้างที่

น าเผยแพร่ขอ้มูลการ

จัดซื้อจัดจ้างผ่าน

เว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลัยต่อรายการ

จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 

100 100 100 100 100 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวทิย

บริการฯ 

3.3 โครงการส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกในการ

ต่อตา้นการทุจรติใหก้ับ

บุคลากร 

1) เพ่ือส่งเสริมการสร้าง

จิตส านึกให้กับบุคลากร

ด้านการต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ระดบัความพงึ

พอใจในการใหบ้รกิาร

ของมหาวิทยาลัย  

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักวทิย

บริการฯ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

4.1 โครงการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

1) เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รบั

การแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนทีไ่ด้รบัการ

แกไ้ขในเวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่

ก าหนด 

- - - - - ส านักวทิย

บริการฯ 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

    ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะวลา

ด าเนนิงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ คา่นิยมในการต่อต้านการทุจริต 

1.3 กจิกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพ่ือสังคมและ

จิตสาธารณะ  

2)เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรมีจติ

สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

สังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยที่มกีารท า/เข้าร่วม

กจิกรรมเพ่ือสังคมและจิตสาธารณะต่อ

จ านวนบุคลากรทัง้หมด 

75 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65     30,000.- สุณีพร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการ

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        - ธนชาต ิ



12 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

    ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะวลา

ด าเนนิงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพ่ือสนับสนุนใหห้น่วยงาน

ได้ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณใ์ห้กับมหาวทิยาลัย 

3) เพ่ือประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจรติ 

ก าหนดให ้

  -หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 360 

ข่าว  

 - หน่วยสนับสนุนการศึกษาจ านวน 

240 ข่าว 

 - หน่วยตรวจสอบภายในจ านวน 144 

ข่าว 

2.2 การควบคุมภายใน 1) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว ้ 

2.2.1) ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

พิจารณาจากงานที่มีการด าเนินงาน

ตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        - สุณีพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ปฏบิัติหนา้ที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ระบบการจดัซื้อจดัจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ

สามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่ง

ถูกตอ้ง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวขอ้งที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจดัซื้อจดัจ้าง

ภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง 

(หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พสัดุ หัวหน้างานการเงิน 

เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงนิ) ที่เขา้อบรม

เกี่ยวกับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  

100 -หัวหน้างาน

พัสด ุ

-เจ้าหน้าที่

พัสด ุ

-หัวหน้างาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        - 1.สิริพร 

2.โสพิชญ ์

3.ชนะกานต์ 

 

x

 100 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

    ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะวลา

ด าเนนิงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

     3.2 โครงการปรบัปรุง

รูปแบบการเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลัย 

1) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการ

จัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย

อย่างทั่วถึง 

3.2.1)ร้อยละของรายการ

จัดซื้อ-จัดจ้างที่น าเผยแพร่

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัยต่อ

รายการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ทั้งหมด 

พิจารณาจากรายการจัดซ้ือ – จัดจ้างที่

น าเผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมี

วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อ

รายการจัดซ้ือ-จัดจ้างทั้งหมดที่มีวงเงิน

ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 

 

100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        -    อัครเดช 

   3.3 โครงการส่งเสริมการ

สร้างจิตส านึกในการ

ต่อตา้นการทุจรติใหก้ับ

บุคลากร 

1) เพ่ือส่งเสริมการสร้าง

จิตส านึกให้กับบุคลากรด้าน

การต่อต้านการทุจรติ 

3.3.1 ระดบัความพงึพอใจใน

การให้บริการของ

มหาวทิยาลัย  

พิจารณาจากความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ (นักศกึษา) ในการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

    4.50 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        -      สุณีพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ 

    4.1 โครงการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

1) เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนทีไ่ด้รบัการแกไ้ขใน

เวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตในหน้าที่/การจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่

ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

     100 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
 

        -      สุณีพร 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้  และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำรปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้
          1 .สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ 
ก าหนด 

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ 
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความ  
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเกบ็ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกนั โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 
            5. ติดตามตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่า 
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี ้

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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คณะกรรมการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน 
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หนังสือขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำอนุมัติแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริต  
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