
 

 

ร่าง 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความส าคัญในด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่ ดี

ยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้แผนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (ปี 2561-2580) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายส าคัญของ

รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามทุจริต เพ่ือให้บุคลากรมีค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตและมีจิต ส านึกต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็น                  

การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น“มาตรการป้องกันเชิงรุก”  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 

โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ปลุกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ซ่ึงแต่ละยุทธศาสตร์ มีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ 

 

 



 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.1 สนับสนุนและผลักดันผูป้ฏิบัตงิาน 
ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ด าเนินงานอย่างมีคณุธรรมและความ
โปร่งใส 

1.1.1 ร้อยละของส่วนงานมคีู่มือหรอื
มาตรฐานการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลัก 

มากกว่า ร้อย
ละ 70 ของ
งานท้ังหมด 

มากกว่า ร้อย
ละ 75 ของ
งานท้ังหมด 

มากกว่า ร้อย
ละ 80 ของ
งานท้ังหมด 

มากกว่า ร้อย
ละ 85 ของ
งานท้ังหมด 

โครงการพัฒนาและจดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค.2564– ก.ย.2565 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
บริการวิชาการ /ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบด ี

 1.1.2 ร้อยละของส่วนงานมคีู่มือหรอื
มาตรฐานการให้บริการตามภารกจิหลัก
ส าหรับผู้มาขอรับบริการ 

มากกว่า ร้อย
ละ 80 ของ
งานท้ังหมด 

มากกว่า ร้อย
ละ 85 ของ
งานท้ังหมด 

มากกว่า ร้อย
ละ 90 ของ
งานท้ังหมด 

มากกว่า ร้อย
ละ 95 ของ
งานท้ังหมด 

กิจกรรมแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ต.ค.2564– ก.ย.2565 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
บริการวิชาการ /ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบด ี

 1.1.3 ระดับผลการประเมินการปฏบิัติงาน
ของส่วนงานในทุกมิติอยู่ในระดับสูง (BSC) 

มากกว่า ร้อย
ละ 70 ของ
ส่วนงานใน
ทุกมิต ิ

มากกว่า ร้อย
ละ 75 ของ
ส่วนงานใน
ทุกมิต ิ

มากกว่า ร้อย
ละ 80 ของ
ส่วนงานใน
ทุกมิต ิ

มากกว่า ร้อย
ละ 85 ของ
ส่วนงานใน
ทุกมิต ิ

โครงการเสรมิสร้างความตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมด้านแผนและกลยุทธ์ 
โครงการประเมินแผนฯ/ ทบทวนแผนฯ 
ระยะ 4 ปี / จัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  

ต.ค.2564– ก.ย.2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร ์

1.2 พัฒนากระบวนการตรวจสอบ 
และพิจารณากระบวนการทางวินัย มี
กระบวนการสอบข้อเท็จจริง ตักเตือน
ต่อบุคลากรผู้กระท าการทุจริตอยา่ง
จริงจัง 

1.2.1 ร้อยละของการด าเนินการตาม
กระบวนการทางวินัย สอบข้อเท็จจริง 
ตักเตือนต่อบุคลากรผู้กระท าการทุจริต
อย่างจริงจัง  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 มีกระบวนการทางวินัย สอบข้อเทจ็จริง 
ตักเตือนต่อบุคลากรผู้กระท าการทุจริต  

ต.ค.2564– ก.ย.2565 คณบดี  
รองคณบดี  
หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี

 1.2.2 จ านวนเรื่องจากการตรวจสอบภายใน 
ที่ไม่ถูกต้องและน ามาแก้ไข 
 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 มีการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบ
ประจ าป ี

ต.ค.2564– ก.ย.2565 คณบดี  
รองคณบดฝี่ายบริหารและ
บริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี
 
 
 



 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ปลุกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.1 รณรงค์ส่งเสรมิและปลูกฝังด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส
ในด้านการด าเนิน ชีวิตและด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากร และ
นิสิต ของมหาวิทยาลยั 

2.1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารทุก
คน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่เจตจ านง 
สุจรติและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ต.ค.2564– ก.ย.2565 คณบดี  
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี
หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี

 2.1.2 มีช่องทางการเผยแพรเ่จตจ านงสุจริต
ในการบริหารจัดการทุกภารกจิของ คณะ
มนุษยศาสตร์ ไปยังบุคลากร นิสิต และ 
ประชาชน 

มากกว่า 2 
ช่องทาง 

มากกว่า 3 
ช่องทาง 

มากกว่า 4 
ช่องทาง 

มากกว่า 5 
ช่องทาง 

มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารไปยัง
บุคคลทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

ต.ค.2564– ก.ย.2565 คณบด ี
รองคณบดีบริหารและบริการ
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสาร
สากลและกิจการพิเศษ 

2.2 การสร้างการรับรู้และสื่อสาร ท า
ความเข้าใจการด าเนินงาน เกี่ยวกบั
ภารกิจหลัก ของคณะมนุษยศาสตร์ 
ผ่านสื่อสังคม ออนไลน ์

2.2.1 มีการเปิดเผยข้อมลูหน้าเว็บไซต์ตาม
หัวข้อและช่องทางทีค่ณะมนุษยศาสตร์
ก าหนดครบถ้วน 

ทุกหัวข้อ  ทุกหัวข้อ  ทุกหัวข้อ  ทุกหัวข้อ  โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
นิสิตและบุคคลภายนอก 

ต.ค.2564– ก.ย.2565 รองคณบดีบริหารและบริการ
วิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสาร
สากลและกิจการพิเศษ 

2.3 ก าหนดมาตรการวิธีการจดัการ 
เรื่องร้องเรียน มีวิธีการรับเรื่อง 
ร้องเรียนและการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนของบุคลากร นิสิต ประชาชน
และผูม้ีส่วนไดส้่วน เสยีของคณะ
มนุษยศาสตร ์

2.3.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
ด าเนินการทุกช่องทาง  

ร้อยละ 80 
ของเรื่อง 
ร้องเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 
ของเรื่อง 
ร้องเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 
ของเรื่อง 
ร้องเรียน 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 
ของเรื่อง 
ร้องเรียน 
ทั้งหมด 

1) จัดท าและเผยแพร่กระบวนการรับ 
เรื่องร้องเรียน 

ต.ค.2564– ก.ย.2565 คณบดี  
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี
หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี

     
 
 
 

 2) ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน  

ต.ค.2564– ก.ย.2565 คณบดี  
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบด ี
หัวหน้าศูนย์การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี

 


