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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี    

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความ

มั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมอืง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ มักถูก

มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร ที่เอือ้ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต

ตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อความศรัทธาต่อระบบราชการ

อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ

การจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือ

ที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย  ระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่  35 - 38 

คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น

อันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ ล่าสุดพบว่าผล

คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง

สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มปีัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม

การป้องกัน การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย    

การตอ่ต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546        การ

จัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ      

แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท า ให้การทุจริตเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม   

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม

อุปถัมภ์ที่ท าให้ สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ       

พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ     

คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก

ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ  วัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน         

จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม

ศักยภาพขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      

ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน

ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับ
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ความร่วมมือจากฝา่ยการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์

ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มี เป้าหมาย

หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน

ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่าง

จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์

การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2564 - 2569) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงได้ตระหนักและ         

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม

อย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม          

การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่ การ

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติอย่างแท้จรงิ 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
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  1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

   1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       สร้างบัณฑติมอือาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

   1. เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

   2. เพื่อด าเนนิการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

   3. เพื่อด าเนนิการบริการวชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น  

       1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

           1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้    

           2. ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม   

           3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย  

           4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้   

           5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม 

      1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

     1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital)   

  2. คุณธรรม (Moral)   

  3. เครือขา่ย (Partnership)   

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

คว ามดี ง า มแล ะก า รปฏิ บั ติ ต น ใ นจ ริ ย วั ต ร แบบ ไท ย  แ ล ะค ว าม เ ค า รพผู้ อ า วุ โ ส 

      1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ   

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

  เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
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   มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ

ผูอ้ื่น มุง่ท าความดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

     เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้

สู่สากล 

     นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ 

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  

    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ1) จัดการศึกษาเชงิคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ 

1.4.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

     1. จัดการศึกษาเชงิคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ  

     2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  

     3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหผู้ร้ับบริการ  

     4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  

     5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

 1.4.9 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 

      1) ด้านการผลิตบัณฑติ : มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรูล้ึก ซึ่งในศาสตรท์ี่ส าเร็จ

การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ

รับรองมาตรฐานฝมีอืแรงงาน และตรงตาม ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

      2) ด้านการวิจัย : มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็น

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็น

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพิ่มผลิตภาพฝมีอืแรงงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

     3) ด้านการบริการวิชาการ : ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย      

และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการ

ให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคน 
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     4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา และจัดตัง้ศูนย์การเรียนรูด้้านวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     5) ด้านการบริหารจัดการ : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหาร

จัดการองค์กร จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และการบริหารจัดการ

งบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 1.4.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

       ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

       ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

       ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือขา่ยและยอมรับระดับนานาชาติ 

 1.4.11 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 

       เป้าหมายที่ 1 : พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

ต่อสว่นรวม โดยมุ่งการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบัณฑติ

ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  

       เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่งเสริม

ผลงานวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ไดรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การท างาน การวิจัย เพื่อใหผู้้รับความรู้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       เป้าหมายที่ 3 : มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในด้านวิชาชีพให้แก่สังคมและชุมชน

อย่างที่มีคุณภาพ โดยอาศัยความรู้และความสามารถทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

ของสาขาวิชา สร้างกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและ

ก่อใหเ้กิดเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

       เป้าหมายที่ 4 : สร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม โดยมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในเขตชุมชน  
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      เป้าหมายที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นใน

การขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริต โปร่งใสและ

เที่ยงธรรม  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชนส์่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซือ้จัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศศูนย์

การศึกษากรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรอืผูท้ี่มีสัญญาผูกพัน

กับมหาวิทยาลัย หรอืจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศศูนย์การศึกษากรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รอืรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับ   

การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ      

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

   เป้าประสงค์ที่ 1.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานหนว่ยงานภาครัฐ : ITA 
  

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามี

ทัศนคตคิ่านิยมในการตอ่ต้าน

การทุจริต 

1) ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่

มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการ

ทุจรติ  ค่าเป้าหมาย  

≥ 75 

2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ในการบริหารงาน

ของศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี 

2) คะแนนจากการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานหนว่ยงานภาครัฐ : ITA 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

≥ 85 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69  65 66 67 68 69  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตส านึกดา้น

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตส านึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อตา้นการทุจรติ 

1.5.3) พิจารณาจากจ านวน

นักศึกษาและบคุลากรของ

ศูนย์การศกึษาที่มีการท า/

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

และจิตสาธารณะต่อจ านวน

บุคลากรทัง้หมด 

70 80 90 95 100 นักศึกษา/ 

บุคลากร

หน่วยงาน 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

15
,0

00
 

15
,0

00
 

20
,0
00

 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 120 ข่าว - - - - - นักประชา 

สัมพันธ ์
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69  65 66 67 68 69  

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

90 90 95 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

15
,0
00

 

15
,0
00

 

15
,0
00

 

15
,0
00

 

10
,0
00

 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

  2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

90 90 95 100 100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

90 90 95 100 100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

95 95 100 100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

65 66 67 68 69  65 66 67 68 69  

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

≥80 ≥85 85 ≥85 ≥85 ผู้บริหาร/บุคลากร

ในหน่วยงาน 5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

10
,0

00
 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความ

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

 3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

≥4 ≥4 ≥5 ≥5 ≥5 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้นกัศึกษาและบคุลากร

มีจิตสาธารณะ  

1.5.3) พิจารณาจากจ านวน

นักศึกษาและบคุลากรของศูนย์

การศึกษาที่มกีารท า/เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจิต

สาธารณะต่อจ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 

75 นักศึกษา และ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ในการบหารงานของศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ดี                      

2) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณใ์หก้ับมหาวิทยาลัย) 

เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

100 240 ข่าว ต.ค.64-ก.ย.65 - นักประชา 

สัมพันธ ์

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้หน่วยงานจัดการกับความ

เสี่ยง ป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้

ต่อป ี

100 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่การด าเนนิ 

งานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000 เจ้าหน้าที่พัสด ุ

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูกจิตส านกึให้

บุคลากรปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

≥85 ผู้บริหารและ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

≥4 ผู้บริหารและ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

   3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ      

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 ผู้รับบริการ ต.ค.64-ก.ย.65 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษา/

วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ     

และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม        

การทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท                

ความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณา         

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้       

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน         

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ            ศูนย์

การศึกษา/วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ

การด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ         

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน     

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล          

การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


