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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยการเมืองและการ
ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ทุกฝ่ายของ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  
ตัวชี ้วัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที ่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์: ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์: ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
เป้าประสงค์: คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์: ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2552 - 2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการใน
ด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่
สำคัญของสังคมไทยทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ร่วม
ถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญเพื่อให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
หน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน ภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) สู่การ
ปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้
หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 -2569) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 
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15 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ ได้ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบรหิารจัดการ 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

1) จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน

การสอนให้เป็นมาตรฐานเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 

3) ให้บริการวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แก่ชุมชนและ

สังคม 

4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงาม

ของไทยสู่สากล 

 1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนกัปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั ่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที ่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งใหก้ับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัย

แห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็น

ทีม และความเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสดุในเส้นทางวชิาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
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4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อการมสี่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือข่ายกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมใหม้ีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มกีารจัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่

จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 SSRU “KEEP” Model 

 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู ่เป ้าหมายที ่กำหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี ้

 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 
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การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพท่ี 4 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ ป้องกัน

และต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้  
 1. บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น ได้มี  

อิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผล 
ทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น  
 2. บุคลากรทุกระดบัไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้  
  (1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ  ระเบียบ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม  
  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ    
การปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา  
  (3) ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ สินบนแก่
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์
แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  (4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
  (5) การจ่ายเงินหรือให้สิ ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่ สมควร
ปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย  
 3. ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที ่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้เกิด 
ผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย  
 4. ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ความได้เปรียบ 
เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย  
 5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรบั
ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ 
จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้  
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 6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  
 7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ  
 8. ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง  
 9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี ่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี  
 10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
และจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 1) เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  
 2) เพ่ือให้บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 2.3.1 ยุทธศาสตร์  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
         1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  
         2) บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  
         3) บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต  
                  4) มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต 80 
1.2.1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ≥60 
1.3.1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม  ≥80 
1.3.2. ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม 75 
2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด 100 
2.2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามจุดควบคุมที่กำหนด 100 
3.1.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 4.50 
4.1.1 จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด ≤5 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับมหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 64 สำนักงานอธิการบดี 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

กันยายน 64 สำนักงานอธิการบดี 

3. ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 สำนักงานอธิการบดี 

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 
ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 หน่วยงาน 

5. จัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงานทั้งหมด 
ให้สำนักงานอธิการบดี 

กันยายน 64 หน่วยงาน 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงาน 

กันยายน 64 สำนักงานอธิการบดี 

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้เจ้าภาพ  

ทุกวันที่ 25 หน่วยงาน 

8. หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจัดส่งให้ 
สำนักงานอธิการบดี 

ทุกสิ้นเดือน หน่วยงานเจ้าภาพ 

9. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ทุกสิ้นเดือน สำนักงานอธิการบดี 

10. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 65 สำนักงานอธิการบดี 
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การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน โดยมีกรอบในการจัดทำแผนในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
2.4.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ 

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนดนโยบาย ไว้ 
ดังนี้ 
  1. บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และ
เป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

  2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ 
กำหนดไว้ ดังนี้ 

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

(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมรับการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

 (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกีย่วข้อง 

 (4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ 
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

 (5) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควร
ปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย 

  3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

  4. ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ความ ได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 
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  5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยา  หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน 
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย  หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

  6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิด ประโยชน์ส่วนตน 

  7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 
  8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 
  10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระทำ
ความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
2564วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี
งบประมาณ 2564 ระดับวิทยาลัยด้วยวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับวิทยาลัย ดังนี้ 

 1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 2) บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
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2.4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 2.3.1  จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มี รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัดความ สำเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1 :  มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด˚
าเนินงานของหน่วยงานภภาครัฐ : ITA 

๑ โครงการ 
ประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

1.1) เพ่ือให้บุคลากร 
และนักศึกษามี
ทัศนคติ ค่านิยมใน
การต่อต้าน การทุจริต 
1.2) เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในการ
บริหารงานของ
วิทยาลัยการเมือง
และการปกครอง 

1.1) ร้อยละของ
บุคลากร และ
นักศึกษาท่ีมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต 
1.2) คะแนนจากการ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ : 
ITA 

75 
 
 

≥85 

100 
 
 

91.46 

- 
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 2.3.2  สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วย
จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ตัวชี ้ว ัดที่ 1.1.1 จำนวนรายวิชาที ่มี เน ื ้อหา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
≥1 2 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

80 86.6 

ตัวชี ้ว ัดที่ 1.4.1 จำนวนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥1 2 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

≥60 25.81 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1  จำนวนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม
และจิตสาธารณะ 

≥1 1 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม 

≥80 4.33 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือสังคม 

75 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ตัวชี ้ว ัดที่ 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที ่มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางท่ีกำหนด 
100 100 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กำหนดขึ้นต่อป ี

100 100 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2  ร้อยละของงานที่มีการดำเนินการตามจุด
ควบคมุที่กำหนด 

100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม

เกีย่วกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
100 100 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

100 100 

ต ัวช ี ้ ว ัดที่  3.3.1 ร ้อยละของบ ุคลากรที่ รับร ู ้ เก ี ่ ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 100 
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ยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ≥4 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วัดที ่4.1.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ ได้รับการแก้ไข 

ในเวลาที่กำหนด 
100 100 

 
 2.3.3 ปัญหาและอุปสรรค 
                  การดำเนินกิจกรรมที่ต้องมีการพบกันของบุคลากรและนักศึกษา  เป็นไปได้ค่อนข้างยาก

เนื่องจากการ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
 
 2.3.4 ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมที ่จำเป็นต้องพบกันของบุคลากรหรือนักศึกษาอาจจำเป็นจะต้อง

ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์หรือตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 
 ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผล

สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด 

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
อย่างเป็นรูปธรรม  

 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือ
นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 


