รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
(ผ่ านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระเวียน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวัน 5 เมษายน 2563)
รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ก

บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นั น ทา ได้ จ ัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
สร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ซึ่ งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
จานวน 19 ตัวชี้ วดั และมีผลการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้ างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุ จริ ต ประกอบด้วย 8 ตัวชี้ วดั บรรลุ ผล จานวน 7 ตัวชี้ วดั ไม่
บรรลุ ผลจานวน 1 ตัวชี้ วดั ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริ ตเชิ งนโยบาย ประกอบด้วย 3 ตัวชี้ วดั บรรลุ ผล
จานวน 3 ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิงรุ ก ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วดั บรรลุผลจานวน
7 ตัวชี้ วดั และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริ ต ประกอบด้วย 1 ตัวชี้ วดั
บรรลุผลจานวน 1 ตัวชี้วดั การบรรลุผลในภาพรวมจานวนทั้งสิ้ น 18 ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 87.5
การดาเนินงานตามตัวชี้วดั ส่ วนใหญ่บรรลุผล แต่มีตวั ชี้วดั ที่ไม่บรรลุผลจานวน 1 ตัวชี้วดั คือยุทธศาสตร์
ที่ 1 ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา/กิจกรรมของหลักสู ตรรายวิชาที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต ทั้งนี้ในปี งบประมาณถัดไปจึงมีการปรับวิธีการในดาเนินงานต่อไป

รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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ส่ วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตภาครั ฐ โดยมี นายกรั ฐมนตรี เป็ นประธานรั ฐมนตรี ที่ดูแลนโยบายการ
บริ หารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิ การ
ให้สอดรั บกับยุทธศาสตร์ ชาติ ว่า ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต จัดสรรทรั พยากร สนับสนุ น แผนการ
โครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการดาเนิ นงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ติดตาม
และประเมินผลและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ภาครัฐและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐดังกล่าวเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จดั ทายุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2552-2555 ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่ วมกับ
ภาคีทุกภาคส่ วนได้จดั ทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานที่
จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการปฏิบตั ิ ราชการและบูรณาการในด้านการป้ องกันปราบปรามและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต
คอร์ รับชันร่ วมกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึ งเห็นสมควรให้หน่ วยงานภาครั ฐ ทุ ก
หน่วยงานร่ วมจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
เนื่ องจากปั ญหาการทุจริ ตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็ นปั ญหาที่สาคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่ วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปั ญหาการทุจริ ตที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติรวมถึงต้อง
เข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต จึงนามาสู่ การจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการ
ขับ เคลื่ อ นกลไกการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ มี ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่ วมกันจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์
ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็ นยุทธศาสตร์หนึ่ งในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของ
หน่วยงานต่อไป

รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ในการประชุ มเมื่ อวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 และเห็ นชอบให้หน่ วยงานภาครั ฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่ การปฏิบตั ิ โดย
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณา
การการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย

รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

1.2 โครงสร้ ำงมหำวิทยำลัย

รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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1.3 โครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิ การบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนา

รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
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1.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตามแนวทางการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานแผนปฏิ บัติ ก ารป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา สานักงานอธิ การบดี ได้จดั ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ และสรุ ปผลการดาเนิ นงานตามแผน ซึ่ งสรุ ปได้
ดังนี้

ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม

ปี งบประมำณ

ตัวชี้วดั
ทั้งหมด

2561
กำรบรรลุผล

งบประมำณที่
ใช้ ดำเนินกำร

2562
กำรบรรลุผล

งบประมำณที่
ใช้ ดำเนินกำร

8

8

-

5

60,000

3

3

-

3

-

7

7

-

5

103,940

1

1

-

1

-

19

19

-

14

163,940

ที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการ
ทุจริ ตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิง
รุ ก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริ ต
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1.5 ข้ อมูลพืน้ ฐำนมหำวิทยำลัย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิทยำลัยแม่ แบบที่ดขี องสั งคม
(Smart Archetype University of the Society)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึ กษา (To Offer Education) ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ เ น้นองค์ค วามรู ้ เ ป็ นเอตทัคคะ ฝึ กหัด ครู ปลู กฝั ง
ประชาชนให้สามารถเรี ยนรู ้ในระดับสู ง มีความเป็ นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็ นนานาชาติ มี
จิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจยั (To Conduct Research) มุ่งมัน่ ในการลงทุนทางการศึกษาวิจยั ในศาสตร์ ที่เป็ นเอตทัคคะที่สามารถ
นาไปใช้ให้เกิ ดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุ ข และความเจริ ญรุ่ งเรื อง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจยั ทางวิชาการที่
อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริ การวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่ งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบ
และแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่ งเสริ มและสนับสนุนศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุ นนั ทาให้เป็ นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ก่ ชุ ม ชนและสั ง คม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริ การเป็ นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สื บสานความเป็ นไทย
(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess)
4) วิจยั สร้ างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge
for Society)
5) เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ หารจั ด การ และเน้ น ให้ เ ครื อข่ า ยมี ส่ ว นร่ วม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
1.5.4 เสำหลัก (Pillar)
1)
2)
3)
4)

ทุนความรู ้ (Knowledge Capital)
คุณธรรม (Morality)
เครื อข่าย (Partnership)
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
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5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็ นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสิ นทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบตั ิตนในจริ ยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็ นนักปฏิบตั ิ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่ อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยำมของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็ นนักปฏิ บตั ิ หมายถึง บัณฑิตที่ มีความสามารถด้านวิชาการหรื อวิชาชี พ มีทกั ษะและมีความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิ บัติ ง าน สามารถใช้ห ลัก วิ ช าการด้ว ยความช านาญ มี คุ ณ ธรรม ใฝ่ ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่ อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่ อสารและถ่ายทอด
ความรู ้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครื อข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยสู่ ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้จกั แบ่งปั น ช่ วยเหลือผูอ้ ื่น มุ่งทาความดี ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็ นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ ยึดมัน่ คุณธรรมให้เชิดชู เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้สู่สากล
นิยำมของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็ นวัง หมายถึง เป็ นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็ นวัง
สวนสุ นนั ทา และเผยแพร่ แหล่งเรี ยนรู ้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุ งรัตนโกสิ นทร์
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ สู่ ส ากล หมายถึ ง เป็ นมหาวิ ทยาลัย ที่ มีแ หล่ งเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และนานาชาติ ตอบสนองทุกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับบริ การได้อย่างทัว่ ถึ งและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1.5.8 ค่ ำนิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุ กและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่ วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็ นมืออาชีพ
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1.5.9 เป้ ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)
เป้ ำหมำยที่ 1 : สร้ ำงเอตทัคคะเพื่ อให้ ได้ รับกำรยอมรั บ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่ จะผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อสู่ การเป็ นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้ ำหมำยที่ 2 : สร้ ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่ อกำรบริ กำรวิชำกำร : มหาวิทยาลัยมุ่งที่ จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจยั ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ ท้ งั ใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อการบริ การวิชาการแก่สงั คม
เป้ ำหมำยที่ 3 : สร้ ำงเครื อข่ ำยมีส่วนร่ วมเพื่อกำรพัฒนำ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั มหาวิทยาลัย
เป้ ำหมำยที่ 4 : สร้ ำงภำพลักษณ์ เพื่ อให้ เป็ นที่ร้ ู จักและยอมรั บ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่ จะพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็ นนานาชาติ และสร้างชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ส่ วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ ำนกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 นโยบำยด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เรื่ อง นโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรับสิ นบน และการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึ่ งได้กาหนดนโยบายไว้ ดังนี้
1. บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมี ลกั ษณะที่ ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดงั กล่าวนั้น ได้มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคลากรผูน้ ้ นั รับผิดชอบอยู่ และเป็ นผล
ทาให้บุคลากรนั้นจากการตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่ องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็ นหลัก และส่ งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่ วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริ ต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชัน่
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ ในการนั้นหรื อไม่ก็ตาม ต้องปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่ ได้กาหนดไว้
ดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรับสิ นบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(2) ปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ของตนด้วยความโปร่ งใส อันหมายรวมถึ งการเตรี ยมความพร้อมรั บการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ การให้หรื อรับสิ นบนแก่
ผู ท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม บริ ษัท ฯ ในเรื่ อ งที่ ต นมี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ง ทางตรงหรื อ โดยอ้อ ม เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่ เข้าข่ายการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย โดยถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
(5) การจ่ ายเงิ นหรื อให้สิ่งของมี ค่า หรื อบริ การ เช่ น ของขวัญ ความบันเทิ ง การท่ องเที่ ยว ให้แก่
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐต่ างประเทศ หรื อเจ้าหน้าที่ ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรื อละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็ นการผิดกฎหมาย เป็ นการกระทาที่ ไม่สมควร
ปฏิบตั ิอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริ ม หรื อมีส่วนร่ วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
3. ไม่ใช้ตาแหน่ งหรื ออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ ตนเองและญาติ หรื อพวกพ้องให้เกิ ด
ผลกระทบและความเสี ยหายต่อมหาวิทยาลัย
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4. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรื อทาให้เกิ ดประโยชน์ ความได้เปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบในการแข่งขัน ต่อการดาเนิ นงานทางด้านการจาหน่ ายสิ นค้า การจัดซื้ อจัดจ้างและส่ วนอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
มหาวิทยาลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรื อยินยอมหรื อรู ้เห็นเป็ นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญที่มีราคาหรื อมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ จากลูกค้าหรื อผูท้ ี่ มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรื อจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ห้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรื อมูลค่าเกินกว่าที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติ แก่ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลในครอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ
8. ให้หน่วยงานรายงานการให้หรื อรับสิ นบน และการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง
9. ให้กองบริ หารงานบุ คคลตรวจสอบและสรุ ปรายงานผลเกี่ ยวกับการให้หรื อรั บสิ นบนและการป้ อ งกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิ การบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ หรื อมีการกระทาลักษณะหนึ่ งลักษณะใดอันเป็ นการขัดต่อนโยบาย
การป้ องกันและต่ อต้านการทุ จริ ต การให้ หรื อรั บสิ นบน และการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ถื อเป็ นการกระทา
ความผิดวินยั และจะถูกดาเนิ นการทางวินยั ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรื อระเบียบเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติกำรด้ ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
1) บุคลากรและนักศึกษามีทศั นคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริ ต
2) บุคลากรมีความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
3) บุคลากรมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริ ต
4) มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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2.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
2564 รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564)
1. จานวนตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564

2.4 สรุ ปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระดับมหำวิทยำลัย
(รอบ 12 เดือน : ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564)
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

จานวนตัวชีว้ ดั

8

3

7

1

ผลดาเนินงาน รอบ 12 เดือน บรรลุ

7

3

7

1

87.5

100

100

100

คิดเป็ นร้อยละ
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โดยแยกเป็ นรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วดั
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 สร้ ำงสังคมทีไ่ ม่ทนต่ อกำรทุจริต
ตัวชี้วดั ที่ 1.1.1 จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
ตัวชี้วดั ที่ 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษารับรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ต
ตัวชี้วดั ที่ 1.3.1 จานวนชมรมด้านการต่อต้านการทุจริ ต
ตัวชี้วดั ที่ 1.4.1 จานวนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิ
บาล
ตัวชี้วดั ที่ 1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั ที่ 1.5.1 จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ตัวชี้วดั ที่ 1.5.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อสังคม
ตัวชี้วดั ที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ตัวชี้วดั ที่ 2.1.1 ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่
กาหนด
ตัวชี้วดั ที่ 2.2.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับ
ความเสี่ ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี
ตัวชี้วดั ที่ 2.2.2 ร้อยละของงานที่มีการดาเนินการตามจุดควบคุมที่กาหนด
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วดั ที่ 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 3.2.1 ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู ้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วดั ที่ 3.4.1 ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่นาเผยแพร่ ขอ้ มูลการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
ตัวชี้วดั ที่ 3.5.1 ร้อยละความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ ข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส

เป้ำหมำย

เทียบกับ
ผลกำร
เป้ำหมำยคิด
ดำเนินงำน
เป็ นร้ อยละ

≥15
80
≥1

10
100
1

66.67
100
100

≥15

21

100

≥60
≥15

100
36

100
100

≥80
75

89.53
88.55

100
100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100
≥80

0
100
82.92

0
100
100

100

100

100

≥80

100

100
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ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ที่ 3.6.1 ร้อยละความรู ้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริ ต
ตัวชี้วดั ที่ 3.6.2 จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมการอบรม
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ตัวชี้วดั ที่ 4.1.1 ร้อยละของข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กาหนด

เป้ำหมำย

เทียบกับ
ผลกำร
เป้ำหมำยคิด
ดำเนินงำน
เป็ นร้ อยละ

≥80
100

100
100

100
100

100

100

100
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2.5 สรุ ปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระดับสำนักงำนอธิกำรบดี
(รอบ 12 เดือน : ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564)
ตัวชี้วดั

ค่ ำเป้ ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

75

80

100

100

3. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

100

100

4. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู ้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

≥80

100

≥80

100

≥80

100

7. จานวนบุคลากรที่เข้าร่ วมการอบรม

100

100

8. ร้อยละของข้อร้องเรี ยนด้านการทุจริ ตที่ได้รับการ

100

100

1. ร้อยละของบุคลากรที่ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม
2. ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ อย่างครบถ้วน
ตามแนวทางที่กาหนด

วิชาชีพ
5. ร้อยละความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ ข้าอบรมเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
6. ร้อยละความรู ้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริ ต

แก้ไขในระยะเวลาที่กาหนด

2.6 ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่ งผลให้บางกิจกรรมมีการปรับการดาเนินงาน

2.7 ข้ อเสนอแนะ
ควรกาหนดกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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