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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์บนแนวคิดที่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี ไปสู่การเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จึงเห็นสมควรร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขึ้น ให้การก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีระบบและกลไก
เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติศูนย์การศึกษารัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งศูนย์

การศึกษากรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ใน

การก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การให้สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการ

โครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า

ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษากรรมการขับเคลื่อนฯ จงึได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรช์าติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ศูนย์การศึกษากรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้

จัดท าขึ้น เพื่อใหห้นว่ยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์การศึกษากรรมการขับเคลื่อนฯ 

จงึเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติภาครัฐของแตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน และมติ

ศูนย์การศึกษารัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2556-

2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

 

 
 

 

 



 
 

 

  1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  

 

              



 
 

 
 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

   1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

  1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

   1) เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

 2) เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 3) เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

      

       1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สบืสาน

ความเป็นไทย (Conserve and develop services provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย  สร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นใหเ้ครอืข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ modern management system for versatility with Concentration on Network Participation) 

 

      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) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

      1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
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      เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ  

  

  1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

 

      1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

       2) มุง่มั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3) สรา้งคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจงัหวัดอุดรธานี(Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศกึษามุ่งจะผลติบัณฑิต

ที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะ

ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : ศูนย์การศกึษามุ่งที่

จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : ศูนย์การศึกษามุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษามุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
 

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 ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (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

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

   เป้าประสงค์ที่ 1.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

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.2564 

≥ 85 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2564 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  

ผลการ

ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.1 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.5.3) พิจารณาจากจ านวน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี

การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะต่อ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

75 นักศึกษา และ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 10,000 จ านวน 150 

คน 

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.63-ก.ย.64 - ร้อยละ 100 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  

ผลการ

ด าเนินงาน 

 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.63-ก.ย.64 - ร้อยละ 100 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่การด าเนนิ 

งานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

ต.ค.63-ก.ย.64 - ร้อยละ 100 

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.63-ก.ย.64 5,000 ร้อยละ 100 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 - ร้อยละ 100 

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 - ร้อยละ 100 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  

ผลการ

ด าเนินงาน 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

≥85 ผู้บริหารและ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 20,000 ร้อยละ 100 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

≥4 ผู้บริหารและ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 - 4.50 

   3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 - 5 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ      

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 ผู้รับบริการ ต.ค.63-ก.ย.64 - ร้อยละ 100 

 
 

 

 

 


