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ค าน า 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เป็นประจ ำทุกปีเพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ให้ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ให้
สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สำมำรถท ำให้เป้ำประสงค์ของแต่ละยุทธศำสตร์ส ำเร็จ รวมทั้ง
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไดจ้ัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน 
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ หวังว่ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทำงให้บุคลำกรได้ใช้ในกำรจัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ งบประมำณ พ.ศ. 2564 และด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

 
ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ตามค า

รับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป็นไปอย่างตอ่เนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหง่ชาติ และยุทธศาสตร์พัฒนาให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน ตามเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนั้น 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล

พื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนที่ 3 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเป็นแนวทางให้บุคลากรได้เกิดประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับช่ัน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแลให้องค์กรในภำครัฐ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต จัดสรรทรัพยำกร สนับสนุน แผนกำรโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ อ ำนวยกำรและกำรประสำนกำร
ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ติดตำมและประเมินผลและแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐดังกล่ำว
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ร่วมกับภำคีทุกภำคส่วนได้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรและบูรณำ
กำรในด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น 
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของแต่ละหน่วยงำน 

เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหำที่
ส ำคัญของสังคมไทย ทุกภำคส่วนจึงต้องให้ควำมตระหนักต่อปัญหำกำรทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคง
ของชำติร่วมถึงต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จึงน ำมำ
สู่กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมี
วัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือให้มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่มีกำรบูร
ณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงำน พร้อมกับน ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของหน่วยงำนต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรได้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 และเห็นชอบ
ให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ด้วย 
 

 

 



 

 

1.2 โครงสร้ำงส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 



1.4 ข้อมูลพื้นฐำนส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  (Smart Archetype  
University of the Society) 

  1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 1.4.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

   1. Smart Students 

 1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการ 

เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing     

 1.2 นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางดา้นฮารด์แวร์ซอฟต์  

แวร์และอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

  2. Smart Management 

     2.1 มกีารจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงขอ้มูล 

ของทุกหนว่ยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู้บ้ริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

ในการบริหารจัดการองค์กร    

    2.2 มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรูใ้นรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา  

        3. Smart Academic          

     3.1 คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชาการที่ทันสมัย  

     3.2 มกีารส่งเสริมและอบรมการสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน         

         4. Smart Research          

    4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารน าระบบ Information Retrieval (IR) 

มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่ม 

องค์ความรู ้ของงานวิจัยนั้น ๆ ได้      

    4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และ 

ฐานขอ้มูลออนไลน์ให้กับการตพีิมพ์บทความวารสารของแต่ละหนว่ยงาน  
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         5. Smart Teacher & Technology        

 5.1 คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ 

ความรูผ้า่นเว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)      

 5.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารพัฒนาแผนแมบ่ททางเทคโนโลยีสาร 

สนเทศเพื่อรองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  

    1.4.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

    1.4.5  วัฒนธรรม (Culture) 

      มีการถ่ายทอดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจรยิธรรม 

   1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

       บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ  

      1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

       ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญำและควำมคิดสร้ำงสรรค์   
 H   (Happiness & Loyalty)  :  ควำมผำสุกและควำมภักดี   
 I (Integration & Collaboration)  :  บูรณำกำรและควำมร่วมมือ  
 P  (Professionalism)  :   ควำมเป็นมืออำชีพ     

       ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย

การป้องกันและต่อต้านการทุจรติการให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้ก าหนด

นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าว

นั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้น

รับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด

ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การ

ยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

ก าหนดไว้ ดังนี้ 

      (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรอืรับสินบน รวมทั้ง กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์ 

รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

      (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพรอ้ม

รับการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

    (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรอื 

รับบสินบนแก่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมหีน้าที่รับผดิชอบ ทั้งทางตรงหรอืโดยอ้อม 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

    (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันที ่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผดิชอบได้ทราบ 

และให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

      (5)  การจา่ยเงนิหรอืให้สิ่งของมคี่า หรอืบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 

ให้แก่เจา้หน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายเป็น

การกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงตอ้งไม่สง่เสริม หรอืมีสว่นรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท า

ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้อง

ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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  4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ความ

ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและ

ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัย 

  5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

  6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผูบ้ังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สว่นตน 

  7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

  8.  ให้หนว่ยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตอ่

มหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 

  9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการ

ขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลำกรมีควำมเชื่อม่ันและไว้วำงใจในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย 
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ

มหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 

Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 1.1 มหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีควำมยั่งยืน และได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ 

 1.2 มหำวิทยำลัยมีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียงในกำรพัฒนำ

และเกิดะรรมมำภิบำล 
  

2.3.3 ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

≥ 85.00 



 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

     แนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้ำหมำย 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

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

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงาน

ไดใ้ช ้Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศเจตจ านง

ต่อตา้นการทุจรติ 

 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

  100 100 100 204 ข่าว   100 100 100  ส านักวิทย

บรกิารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้ำหมำย 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วย 

งานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบ 

คุมและลดระดับความเสี่ยง

เทียบกับประเด็นความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อป ี

  100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

  100 100 100  ส านักวิทย

บรกิารฯ 

  2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100 งานที่มกีารด า 

เนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

  95 100 100 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

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 การเผยแพร่ให้ความ 

รู้และปลูกจิตส านึกใน

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

  ≥80 ≥80 ≥80 ส านักวิทย

บรกิารฯ 



 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้ำหมำย 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

การปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยว 

กับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

  85 ≥80 ≥80 ผู้บริหาร

หน่วยงาน คณะ 

วิทยาลัย โรงเรียน 

  85 ≥80 ≥80 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความ

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

  ≥4 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

  ≥4 ≥4 ≥4 ส านักวิทย

บรกิารฯ 

 3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

  ≥5 ≥4 ≥4   ≥5 ≥4 ≥4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

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 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปำ้หมำย 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของบคุลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสมัพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณใ์หก้ับมหาวิทยาลั 

3) เพื่อประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการ

ทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

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

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้

ต่อป ี

 

 

100 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณพีร 



 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปำ้หมำย 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

  2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การด าเนินงาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณพีร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่เกี่ยว 

ข้องที่เขา้อบรมเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.63-ก.ย.64 15,000.- 1.สิริพร 

2.โสพิชญ์ 

3.ชนะกานต ์

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณพีร 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูกจิตส านกึให้

บุคลากรปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64  สุณพีร 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

≥80 ผู้บริหารหน่วยงาน 

คณะ วิทยาลัย 

โรงเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64  สุณพีร 



 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปำ้หมำย 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

≥4 ผู้บริหารหน่วยงาน 

คณะ วิทยาลัย 

โรงเรียน 

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000.- สุณพีร 

 

 

 

 

   3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64  สุณพีร 

ชนิดา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ  

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100  ต.ค.63-ก.ย.64  สุณพีร 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิตัแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก

การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่าง

เป็นระบบ  
 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ไปสู่กำร

ปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหนว่ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ 

ก าหนด 

3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการ 

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคีวาม  

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

          5.ติดตามตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงานว่าสามารถ 

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัดแก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

                                   ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                                            ที่  ๑๘/ ๒๕๖๓ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
                              ......................................................................... 
ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำน ตำมค ำรับรองปฏิบัติ

รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบ 
ปรำมกำรทุจริต และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฏ 
ระเบียบ และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
          เพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำประสบ
ควำม ส ำเร็จได้ ทั้งนี้  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตำมรำยชื่อ ดังนี้ 

๑. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์    เกตุฉำย   ประธำนกรรมกำร         
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กันยพัชร์   ธนกุลวุฒิโรจน์       รองประธำน 
๓. อำจำรย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ดร.กัญญ์รัชกำรย์ เลิศอมรศักดิ์  กรรมกำร 

          ๕. นำยอโณทัย               อรุณเรือง            กรรมกำร 
          ๖. นำงสำวนุชจรี                เกตุสุวรรณ์          กรรมกำร 
          ๗. นำยอัครเดช               สินแต่ง               กรรมกำร 
          ๘. นำงสำวกฤษณำ    อยู่พวง               กรรมกำร 
        ๙. นำยธเนตร     มะนิก                        กรรมกำร 

๑๐. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิธิมำ    แก้วมณี                    กรรมกำร 
๑๑. นำยนิคม     อรุณฉำย                    กรรมกำร  
๑๒. นำงสำวรัชนก    ทองขำวข ำ                 กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวพูลศิริ    พรหมกูล           กรรมกำร 
๑๔. นำงชนิดำ     ชิรำพฤกษ์          กรรมกำร 
๑๕.  นำงหัตถยำรักษ์   เอมศรีกุล            กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวโสพิชญ์    สุขเจริญ              กรรมกำร 
๑๗.  นำงสำวอริสรำ    สงเครำะห ์           กรรมกำร                

          ๑๘.  นำยธนชำติ    นำท ี                 กรรมกำร        
          ๑๙. นำยจรูญพันธ์             สหนำวิน             กรรมกำร 
          ๒๐. นำงสำววรำภรณ์    นรำประเสริฐวงศ์    กรรมกำร 
 

 



 

๒๑. นำงสำวสุธำสิน ี   ยกระดับชั้น         กรรมกำร 
          ๒๒. นำยรุจิโรจน ์   กังเจริญสัมพันธ์            กรรมกำร             
          ๒๓. นำงลลิสำ     สหนำวิน              กรรมกำร 
          ๒๔. นำยณัฐ     พลอยอ่อง             กรรมกำร               
         ๒๕. นำยสุรวชิ     สุนทรเสนีย์กุล      กรรมกำร 
        ๒๖. นำงสิริพร      ป้อมจัตุรัส            กรรมกำร 
    ๒๗. นำงสำวจุฑำรัตน์    โสธรจิตต์                    กรรมกำร 
         ๒๘. นำยอภิชำติ    บูสะมัญ                      กรรมกำร 
        ๒๙. นำยธนะฉัตร    เอกฉัตร              กรรมกำร 
         ๓๐. นำงสำวสมใจ    อินทรวำรี           กรรมกำร                       
         ๓๑. นำยพีรพล     แก้วอ ำไพ            กรรมกำร 
         ๓๒. นำงสำวสุภำพร    วงษำ สปีคแมน             กรรมกำร 
         ๓๓. นำงสำวจริยพร    บัวระพันธ์                   กรรมกำร 
         ๓๔. นำงสุริยำ     นิชำญ                     กรรมกำร 
         ๓๕. นำงสำวณัชชญำ    ลีเกษม                 กรรมกำร      
          ๓๖. นำงสำวรัตนำ                    โพธิ์โต                  กรรมกำร 
          ๓๗. นำงสำววีรวรรณ                ศรีสวัสดิ์                กรรมกำร       

  ๓๘. นำงสำวรชันก    รัตนะ               กรรมกำร 
  ๓๙. นำงวำรุณี     เอกพันธ์                    กรรมกำร 
  ๔๐. นำงสำวสุภำภรณ์    ใจสุข                       กรรมกำร           
  ๔๑. นำงสำวชนะกำนต์     พงศำสนองกุล              กรรมกำร                      
  ๔๒. นำงสำวอรทัย   ลีใส                กรรมกำร 
  ๔๓. นำยกฤษฎีกำ       แก้วกรอง                กรรมกำร 
  ๔๔. นำงสำวสุณีพร    ศรีฤทธิชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 

   ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้                                                          
       ๑.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔                                                                                       
       ๒.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ ๕ ปี และประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๔                                                                                                         
       ๓.พิจำรณำอนุมัติแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ ๕ ปีและปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 
       ๔.ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       ๕.จัดท ำหรือรวบรวมหลักฐำนแสดงกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

 



 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                                                  สั่ง ณ วันที่  ๑๔  กันยำยน  ๒๕๖๓ 

                                                                            
                                                                      (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์       เกตุฉำย) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


