แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น
หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การจั ด การเรีย นการสอน ท าการวิ จั ย ส่ ง เสริม วิ ช าการและให้ บ ริ ก ารวิช าการ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการ
จัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกาหนดอัต
ลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้น
คุณธรรม นาวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 บทน า ประกอบด้ ว ย ประวั ติ วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน โครงสร้ า ง
หน่วยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
1. ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2.2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทาแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกาหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ ใช้ในการขับเคลื่อน

ข
แผนฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ และมีจานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้
ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
2.พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่
การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
5. วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส

ค
6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นีม้ ุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ เพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร และ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ได้มีส่ว นร่ว มในการบริหารจัดการของวิท ยาลัย สนับ สนุนกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติราชการและเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้สาธารชนได้ท ราบ
เป้าหมายนี้ มุ่งเน้ นการพั ฒนาและปรับ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอนเพื่อ ยกระดับ การศึก ษาของ
วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างทั กษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ
ปฏิบั ติง านจริง และพั ฒนาการเรี ย นรู้ของนั ก ศึก ษา ตลอดจนพั ฒนากระบวนการจัดการศึก ษาให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นี้นับเป็นภารกิจสาคัญของวิท ยาลัยอีกประการหนึ่ง ทาให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่
จะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ คือ 1) ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่
วิทยาลัยให้เป็นศูน ย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน

ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้
เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตของ
วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยมีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้างการรับรู้และการ
สื่อสารสู่สังคมเพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต ของ
วิท ยาลั ย รวมถึ งการเป็นส่ว นหนึ่งของการผลัก ดันมหาวิท ยาลัย ให้เ ป็นที่ย อมรับ ในระดับ ชาติและ
นานาชาติ โดยดาเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน
ติดตาม และประเมินผล เพื่อกากับและควบคุมให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ โดยการ
จัดทาแผนฯ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจา
วิทยาลัย
ทั้งนีก้ ารพัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา
การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ การจัดทาแผนงาน/โครงการในลัก ษณะ
การบู ร ณาการและประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(2) แผนการจัดการความรู้
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(5) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(6) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(7) แผนพัฒนาบุคลากร
(8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จ
(10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(11) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(12) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(13) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(14) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(15) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(16) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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หลักการและเหตุผล
โครงสร้างคณะ/วิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1.4.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น.การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารให้ ส อดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและ
การประสานการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ก ารขับ เคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ ภาคี ทุ ก ภาคส่ ว นได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงานที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทุก หน่ว ยงานร่ว มจัด ท าแผนปฏิบัติก ารป้อ งกั นและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของแต่ล ะ
หน่วยงาน
เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหา
ที่สาคั ญของสังคมไทย ทุก ภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญ หาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สูก่ ารปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุ นงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการอานวยการ

คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1.งานบริหารงานทั่วไป
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ
1.2 ประชาสัมพันธ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์
1.4 อบรมและพัฒนา
1.5 IT
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว
1.8 งานบุคลากร
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 การเงิน
งบประมาณ
2.2 บัญชี
2.3 พัสดุ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงาน

1.งานบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 หลักสูตรและการสอน
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 ผลงานทางวิชาการ
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก

1.งานพัฒนางานวิจัย
1.1 ผลิตผลงานวิจัย
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 ผลิต
วารสารวิชาการ
1.4 บริ ก ารวิ ช ากรแก่
สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการวิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ
1.3 ประกันคุณภาพ

1.งานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
1.1 กิจการนักศึกษา
1.2 บริหารและสวัสดิ
ภาพ
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 กองทุนกู้ยืม
1.5 ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันธุรกิจซัพ
พลายเชน
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.4.2 พันธกิจ (Mission)
1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. ด้านบริหารจัดการ
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพั ฒนาผู้ป ระกอบอาชีพด้านโลจิสติก ส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา
สถานประกอบการและสังคม
1.4.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ

5
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development
Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุค ลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พร้อมทั้งธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้มี คุ ณภาพ คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและความพอเพี ย ง โดยการพัฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร
ที่พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4) ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ
ศาสตร์ดา้ นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กาหนด
นโยบายไว้ ดังนี้
1.
บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์
ดั ง กล่ า วนั้ น ได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจหรื อ การปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง หน้ า ที่
บุคลากรผู้นั้นรับ ผิด ชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เ ที่ย งธรรม
เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด
การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น
2. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่
ได้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
(3) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้ าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดย
อ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบั ญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(5) การจ่ายเงิน หรื อให้ สิ่ง ของมีค่า หรือบริก าร เช่น ของขวัญ ความบั นเทิง การ
ท่องเที่ยว ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์ก ารระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็น
การผิดกฎหมาย เป็นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วม
ให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
3. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก
พ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
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4. ไม่นาข้อมูล ของมหาวิท ยาลั ย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เ กิดประโยชน์
ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้านการจาหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด
จ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัว ของตนรับ ของขวั ญ ที่มี ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้
6. ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ ง ชาติ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อบุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สว่ นตน
7. ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่ นตนและญาติ
8. ให้ ห น่ ว ยงานรายงานการให้ ห รื อ รั บ สิ น บน และการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
9. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการ
ขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อ น ถือ เป็ นการกระท าความผิ ด วิ นัย และจะถู ก ด าเนิน การทางวินั ย ตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า
ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) บุค ลากรมีค วามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
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2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มที ัศนคติ ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตที่ได้รับการแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
≥4.75
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1 การจัดการเรียนการ 1.1) เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมี 1.1.1) จานวนรายวิชาที่มี
สอน-กาหนดเป็น
จิตสานึกในการป้องกันและ
เนือ้ หา/กิจกรรมให้ความรู้
เนือ้ หา/กิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
เกี่ยวกับการป้องกัน
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2 กิจกรรมส่งเสริมการ 2.1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 2.1.1) ร้อยละของนักศึกษา
สร้างจิตสานึกด้าน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รับรูด้ ้านการต่อต้านการ
คุณธรรม จริยธรรม
ต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
ค่านิยม ตามหลัก
2.2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาล สาหรับ จิตสานึกให้กบั นักศึกษาด้าน
2.1.2) จานวนกิจกรรมด้าน
นักศึกษา
การต่อต้านการทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรม
2.1.3) ร้อยละของนักศึกษา
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ได้รับการส่งเสริมด้าน
ธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

≥1

≥1

≥1

-

-

80

80

80

-

-

≥1

≥1

≥1

-

-

≥80

≥80

≥80

รายวิชาที่เปิด
สอนของ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2560

2561

3

ตั้งชมรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริตของ
นักศึกษา

3.1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริต

3.1.1) จานวนชมรมด้านการ
ต่อต้านทุจริต

-

-

2562
1

4

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

4.1) เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษามี
ส่วนร่วมในการทาประโยชน์
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
4.2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสาธารณะ

4.1.1) จานวนกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

-

-

≥1

≥1

≥1

4.1.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

-

-

80

80

80

4.1.3) ร้อยละของบุคลากรที่
ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
สังคม

-

-

40

45

50

100

100

100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5 กิจกรรมเผยแพร่
5.1) เพื่อประชาสัมพันธ์การ
5.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดาเนินงานของมหาวิทาลัยราช การเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ผ่านเว็บไซต์ของ
ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง
ตามแนวทางที่กาหนด
มหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ที่ดี

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย
2563
1

2564
1

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
บุคลากรของ
วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และ
ซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน

บุคลากร
วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน
(ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
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กิจกรรม/โครงการ

6

โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ
5.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ได้ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
5.3) เพื่อประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริต
6.1) เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้
6.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การดาเนินงานจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6.1.1) ร้อยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบ
กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ที่กาหนดขึน้ ต่อปี
6.1.2) ร้อยละของงานที่มี
การดาเนินการตามจุด
ควบคุมที่กาหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
7 ส่งเสริมและสนับสนุน 7.1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ และ
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ระบบการจัดซือ้ จัด
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง
ภาครัฐ
จ้างภาครัฐ
ถูกต้อง

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

100

100

100

-

-

95

100

-

-

80

80

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

บุคลากร
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

100

บุคลากร
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

80

นักวิชาการพัสดุ

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน
(ฝ่ายพัสดุ)
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กิจกรรม/โครงการ
8

9

ประเมินการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ

ส่งเสริมให้ความรู้และ
ปลูกจิตสานึกในการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
10 การปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซือ้ ตัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้กับ
บุคลากร

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2560

2561

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย
2563
≥4

2564
≥4

ผู้รับผิดชอบ

8.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

8.1.1) ระดับจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

-

-

2562
≥4

2560

2561

2562

2563

2564

บุคลากรของ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
บุคลากรของ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน
(ฝ่ายบุคคล)

9.1) เพื่อสร้างความรู้ให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

9.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
รับรูด้ ้านการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ

-

-

≥80

≥80

≥80

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน
(ฝ่ายบุคคล)

10.1)เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
การจัดซือ้ จัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

-

-

100

100

100

11.1) เพื่อให้บุคลากรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

10.1.1) ร้อยละของรายการ
จัดซือ้ -จัดจ้างที่นาเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซือ้ -จัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ
รายการจัดซือ้ -จัดจ้างทั้งหมด
11.1.1) ร้อยละความเข้าใจ
ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

-

-

-

-

-

หัวหน้า
สานักงาน
(ฝ่ายพัสดุ)

-

-

85

90

95

บุคลากรของ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

บุคลากรของ
วิทยาลัย

12.1) เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต

12.1.1) ร้อยละความรูค้ วาม
เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต

-

-

85

90

95

บุคลากรของ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

บุคลากรของ
วิทยาลัย
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
12.1.2 จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
13 โครงการจัดการข้อ
13.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ 13.1.1) ร้อยละของข้อ
ร้องเรียน
การแก้ไขในระยะเวลาที่
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน
กาหนด
เวลาที่กาหนด

2560

2561

-

-

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

-

2562
5

2563
5

2564
5

-

100

100

100

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

บุคลากรของ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

-

-

-

-

-

บุคลากรของ
วิทยาลัย

บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
บุคลากรวิทยาลัย
โลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

15

2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
1

2

3

การจัดการเรียนการ
สอน-กาหนดเป็น
เนือ้ หา/กิจกรรมการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล สาหรับ
นักศึกษา

ตั้งชมรมด้านการ

1.1) เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตสานึก
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1.1.1) จานวนรายวิชาที่มีเนือ้ หา/
กิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ป้องกัน

≥1 กิจกรรม/
โครงการ

รายวิชาที่เปิดสอน
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองบริการการศึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2.1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2.2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
2.3) เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วาม
เข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.1.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

2.1.2) จานวนกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

≥1 กิจกรรม/
โครงการ

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

2.1.3) ร้อยละของนักศึกษาได้รับ
การส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3.1.1) จานวนชมรมด้านการ

ร้อยละ 80

นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นักศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองพัฒนานักศึกษา

3.1) เพื่อจัดตั้งชมรมด้านการต่อต้าน

1 ชมรม
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กิจกรรม/โครงการ

4

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ต่อต้านการทุจริตของ
นักศึกษา

การทุจริต

ต่อต้านทุจริต

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ

4.1) เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษามีส่วนร่วม
ในการทาประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ
4.2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ

4.1.1) จานวนกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ

≥1 กิจกรรม/
โครงการ

4.1.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม

ร้อยละ 80

4.1.3) ร้อยละของบุคลากรที่ทา
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

ร้อยละ 40

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
5 กิจกรรมเผยแพร่
5.1) เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
5.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกี าร
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม
ผ่านเว็บไซต์ของ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แนวทางที่กาหนด
มหาวิทยาลัย
5.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้
Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
นักศึกษา
ของวิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
บุคลากรของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และ
ซัพพลายเชน

บุคลากร
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รักษาการหัวหน้าสานักงาน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รักษาการหัวหน้าสานักงาน
(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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กิจกรรม/โครงการ

6

โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

วัตถุประสงค์โครงการ
5.3) เพื่อประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ทุจริต
6.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
สามารถหาวิธกี ารจัดการกับความเสีย่ ง
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้
6.2) เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการ
ดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6.1.1) ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ความเสี่ยงทัง้ หมดทีก่ าหนดขึน้
ต่อปี
6.1.2) ร้อยละของงานที่มกี าร
ดาเนินการตามจุดควบคุมที่
กาหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
7 ส่งเสริมและสนับสนุน 7.1) เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วาม
7.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่
ให้บุคลากรมีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาครัฐ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซือ้ จัด
อย่างถูกต้อง
จ้างภาครัฐ
8 ประเมินการปฏิบัติตน 8.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
8.1.1) ระดับจรรยาบรรณของ
ตามจรรยาบรรณ
บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
วิชาชีพ
9 ส่งเสริมให้ความรู้และ 9.1) เพื่อสร้างความรู้ให้บคุ ลากรปฏิบัติ 9.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
ปลูกจิตสานึกในการ
ตนตามจรรยาบรรณ
ด้านการปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100

บุคลากร
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 95

บุคลากร
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

นักวิชาการพัสดุ

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองคลัง (พัสดุ)
2.รักษาการหัวหน้า
สานักงาน(ฝ่ายพัสดุ)

≥4
(ระดับ)

บุคลากรของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
บุคลากรวิทยาลัยโล
จิสติกส์และซัพ
พลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1.กองบริหารงานบุคคล
2.รักษาการหัวหน้า
สานักงาน(ฝ่ายบุคคล)
1.กองบริหารงานบุคคล
2.รักษาการหัวหน้า
สานักงาน(ฝ่ายบุคคล)

≥80
(ร้อยละ)
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กิจกรรม/โครงการ
10

11

12

การปรับปรุงรูปแบบ
การเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซือ้ ตัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้กับ
บุคลากร

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2562

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองคลัง
2. รักษาการหัวหน้า
สานักงาน (ฝ่ายพัสดุ)

ร้อยละ 85

บุคลากรของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองนโยบายและแผน
2. บุคลากรของวิทยาลัย

ร้อยละ 85

บุคลากรของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
บุคลากรของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองนโยบายและแผน
2. บุคลากรของวิทยาลัย

ต.ค.61-ก.ย.62

-

1. กองนโยบายและแผน
2. บุคลากรของวิทยาลัย

บุคคลทั่วไป
นักศึกษา บุคลากร
วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ต.ค.61-ก.ย.62

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10.1)เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการจัดซือ้
จัดจ้างของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

10.1.1) ร้อยละของรายการ
จัดซือ้ -จัดจ้างที่นาเผยแพร่ข้อมูล
การจัดซือ้ -จัดจ้างผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ
จัดซือ้ -จัดจ้างทั้งหมด
11.1.1) ร้อยละความเข้าใจของผู้
เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

ร้อยละ 100

12.1.1) ร้อยละความรูค้ วามเข้าใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต
12.1.2 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรม

11.1) เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

12.1) เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
13 โครงการจัดการข้อ
13.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข 13.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ร้องเรียน
ในระยะเวลาที่กาหนด
ได้รับการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด

5 คน

100

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

19

ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ
กลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยจั ด ท าแนวทางการสื่ อ สารและประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อสร้ างความเข้ าใจในภารกิ จ เป้ าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
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5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ รับ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า
สามารถตอบสนองต่อ วั ตถุ ป ระสงค์ของแผนปฏิบัติก ารด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การ
ปรับ เปลี่ย นแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไ ขปัญ หาอุป สรรคให้เ หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชีว้ ัด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ทุ ก ไตรมาส พร้ อ มให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรมท าการวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

21

ภาคผนวก ก
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22

23

24

25

26

27

28

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

29

30

31

