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SDU…NO… CORRUPTION

กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนำ
ตามที่รัฐบาลมีมติกาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเป็นแนวทางที่ช่วยยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการบริห ารจัดการที่มี ความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จึงดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ เกิดการขับเคลื่ อนด้านการป้องกันการทุจริต ในหน่ว ยงานที่เป็น
รูปธรรม ผ่านโครงการ/กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ผู้บริหาร บุคลากร
สายวิ ช าการ สายสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษา รวมไปถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง โดยคาดหวังให้แผนฯ
เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
กองนโยบายและแผน
สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
บริบทมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วิสัยทัศน์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ 2
บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 การนาแผนสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
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ภำคผนวก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว
(จุ ด เน้ น สวนดุ สิ ต พ.ศ. 2563 – 2567) และได้ ก าหนดแนวทางแห่ ง ค่ า นิ ย ม 4 แนวทาง คื อ 1. การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด 2. บุคลิกภาพที่โดดเด่น 3. องค์กรที่มีความโปร่งใส 4. การทางานบนรากฐาน
แห่งความประณีต ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ “ด้ำนองค์กรที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง” โดยแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริ ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 2. บูรณาการความร่วมมือ
ในการป้ องกัน และต่อต้านการทุจ ริ ต ระหว่างหน่ว ยงานภายในและภายนอก 3. พัฒ นาระบบบริห ารและ
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริต และ 4. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ยึดหลักกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรทำงำนแบบบูรณำกำรมีส่วน
ร่วมในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม
และประเทศชาติโดยรวม
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บริบทมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย จึงมีพัฒนาการและ
สะสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการเรี ยนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มเปิดดาเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ปัจจุบัน) พ.ศ. 2480 ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิ การ
ปัจจุบัน) และเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้ย้ายมาบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการ
เรือนพระนคร ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาได้จัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในบริเวณพื้นที่
เดียวกัน สังกัดกองการฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาได้ประกาศตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2497 โรงเรียนการเรือนพระนคร จึงย้ายมาสังกัด
กรมการฝึกหัดครู และโอนแผนกฝึกหัดครูอนุ บาลจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศมาสังกัดโรงเรียนการเรือน
พระนคร
พ.ศ. 2499 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) คหกรรมศาสตร์เป็น
ปีแรกและเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปิดสอนหลักสูตรครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล
ระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคู่กันไปด้วย
พ.ศ. 2501 ยกเลิ ก การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษา (ป.กศ.) และ
ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขา
การอนุบาลศึกษา
พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลัยครู
และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยครูสวนดุสิต”
พ.ศ. 2518 พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2518 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กรมการฝึ ก หั ด ครู ไ ด้
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหลักสูตรของสภา
การฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 ทาให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูสวนดุสิต จึงได้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็นปีแรก
พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ภายในการกากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
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ปรัชญำ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส ามารถสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการอยู่ ร อดได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานของ
การจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

การผลิตบัณฑิต
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการวิชาการ

“...ทุกคนในชำติมีหน้ำที่ของตัวเอง และถ้ำแต่ละคนทำให้ได้อย่ำงทีต่ นเข้มแข็ง
ซื่อสัตย์สุจริต ประเทศชำติก็ย่อมต้องปลอดภัยและก้ำวหน้ำไปอย่ำงดี...”
พระรำชดำรัสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2533
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ส่วนที่ 1
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ชำติกับควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
รั ฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
มาตรา 50 ว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” และหมวดที่
5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ ” จากเนื้อหาดังกล่าวที่ระบุข้างต้นเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฯ มุ่งหวังให้บุคคลมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อประเทศชาติในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมถึงกาหนดให้ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2561 - 2565 กาหนดประเด็นปฏิรูป ไว้ 4 ด้าน คือ 1. ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง 2. ด้านการป้องปราม
3. ด้านการปราบปราม และ 4. ด้านการบริหารจัดการ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได้ 4 แนวทาง ดังนี้
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1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรั บ ปรุ งกระบวนการงบประมาณ และสร้ างกลไกในการติ ดตามตรวจสอบการเงิ น
การคลังภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริ ตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ระบุไว้ในนโยบายที่ 9 เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่
รัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุ กภาคส่วนร่ว มมืออย่างจริงจัง และสนับสนุนการดาเนินการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับระบบการขับเคลื่อนคือการประสานความร่วมมือ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสร้างมาตรฐานการติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว (จุดเน้นสวนดุสิต พ.ศ. 2563 – 2567)
ได้กาหนดแนวทางแห่งค่านิยม 4 แนวทาง คือ 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด 2. บุคลิกภาพที่โดดเด่น
3. องค์กรที่มีความโปร่งใส 4. การทางานบนรากฐานแห่งความประณีต ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ “ด้ำน
องค์กรที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง” ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ดังนี้
1. การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เท่าทันสถานการณ์
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น และไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งาน
สามารถปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัวและไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
2. การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต
การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิดและความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งเน้นในงาน การคิด
เชิงออกแบบ การรู้ถึงลาดับความสาคัญและสภาวการณ์เร่งด่วน ทักษะใหม่ ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติ
3. การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า
การลงทุนในสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และการพัฒนา
พื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยคานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(อ้างอิงจาก ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว (จุดเน้นสวนดุสิต พ.ศ. 2563 – 2567)
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เกิดจากผลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัย ที่อ าจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือทาให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนามา
กาหนดเป็นโครงการ/กิจ กรรมในแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุก 6 เดือน และ
12 เดือน ต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
ระบบการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกเข้าร่วม อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจาคณะ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เป็นต้น
รวมทั้งเพื่อให้มีหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยฯ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 (3) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 จึง
ออกคาสั่งที่ 734/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. กาหนดหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสนอผลการ
ประเมินที่ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย
4. เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใดๆ
อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จากการมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการป้องกัน แก้ไข และขจัดปัญหาการทุจริต มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ตระหนักยิ่งต่อปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องตามสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต :
จิ๋ว แต่ แจ๋ว (จุดเน้นสวนดุสิต พ.ศ. 2563 - 2567) ดังรายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้
ประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน (เอกสารตามภาคผนวก) กอปรกับการ
ทบทวนกิจกรรมและผลการดาเนินการเพื่อนามาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางปฏิ บัติในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความโปร่งใส
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “พัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการความร่วมมือ”
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน
และการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 2
บูรณาการความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และดาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสานึกต่อส่วนรวม
แนวทำงกำรพัฒนำ :
1.1 รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการอบรมส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และสายสนับสนุน มีความรู้ความ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ วินัย และ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ความเข้าใจมากขึ้น
และสายสนับสนุน เกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ
วินัย และหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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ระยะเวลำ

งบประมำณ

มีนาคม เมษายน
2564

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตน
ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความ
ผูกพันในองค์กร
2. โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร 1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ
และสายครูโรงเรียนสาธิต ที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในการ
ปฏิบัติงานและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อสร้างขวัญ และกาลังใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงานดีได้เกิดความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีความเป็นสวนดุสิต
3. การเรียนการสอนรายวิชา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ดังนี้
1. คุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี
ได้แก่ การประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

ระยะเวลำ

งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

บุคลากรดีเด่นแต่ละสายงาน
สายวิชาการ 1 คน
สายสนับสนุน 1 คน
สายบริการ 1 คน
สายครูโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ 1 คน
บุคลากรดีเด่นผ่านเกณฑ์ประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

เมษายน –
พฤษภาคม
2564

10,000
บาท

สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลเมืองไทยและ
พลโลกที่ดตี ามโครงสร้างของแต่ละ
หลักสูตร

ตุลาคม
2563 กันยายน
2564

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
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โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญู มี
สัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่และรักษา
วัฒนธรรมไทย
3. มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาท
และหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ
เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น
4. ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และ
รับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
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ระยะเวลำ

งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างเข้มแข็ง
แนวทำงกำรพัฒนำ :
2.1 สร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อต่อต้านการทุจริต
2.3 ขับเคลื่อนการทางานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

ระยะเวลำ

งบประมำณ

1. เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตในการ
บริหารและการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
3. เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึก
การเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับนักศึกษา

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมครบถ้วนทุกหน่วยงาน
นักศึกษาเข้าร่วมครบถ้วนทุก
คณะ/โรงเรียน
นักศึกษาและบุคลากรสวนดุสิตยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม ระดับดีขึ้นไป

กุมภาพันธ์ พฤษภาคม
2564

45,300 บาท
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หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม
ของนักกฎหมายและ
นักการเมือง เพื่อการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา
ของโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มีความเข้าใจจุดมุ่งหมาย
และเล็งเห็นความสาคัญของการ
ก่อเกิดและวิวัฒนาการของ
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อเสริมทักษะ ความรู้ทางด้าน
กฎหมายและการเมือง แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการ
คิดแบบคุณธรรมนากฎหมาย
4. เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้าน
กฎหมายและการเมือง

3. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล 1. เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมี
ต่อสาธารณะตามพันธกิจของ ส่วนร่วมของประชาชนให้
มหาวิทยาลัย
สอดคล้องตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลและผลการ

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

ระยะเวลำ

กุมภาพันธ์ นักศึกษา และอาจารย์สังกัด
กันยายน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้า
2564
ร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 80 คน
นักศึกษา และอาจารย์สังกัด
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและการเมือง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มีจิตสานึกในการเป็น
นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการคิด
แบบบูรณาการศาสตร์และความ
เข้าใจในด้านกฎหมายและการเมือง
มากขึ้น
ตุลาคม 2563
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
- กันยายน
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน
2564
เครือข่ายจานวน 36 หน่วยงาน
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งบประมำณ
29,100 บาท

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง

กองประชาสัมพันธ์

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

ระยะเวลำ

ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความโปร่งใส
4. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัด
ตุลาคม 2563
จานวนช่องทางในการเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างของ
จ้างให้มีความโปร่งใส บุคคล/
- กันยายน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึง
2564
และตรวจสอบข้อมูลได้
5. กิจกรรมการรับฟังความ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ ตุลาคม 2563
คิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้
- กันยายน
ข้อเสนอแนะ
ส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนครบถ้วน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ร้อยละ 100
2. เพื่อนาข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียนมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงานพัสดุ
กองคลัง

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีฯ/
กองประชาสัมพันธ์/
กองกฎหมาย/
สภาคณาจารย์และ
พนักงาน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับทีส่ ูงขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำ :
3.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
3.2 สังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ เพื่อยกระดับการดาเนินงานให้สอดคคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

ระยะเวลำ

งบประมำณ

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

1. เพื่อนาผลการดาเนินงานด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์
ถึงปัญหา/อุปสรรค
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แนวทางในการพัฒนา
สาหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนน
ต่ากว่า 85 คะแนน
มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตถูกนาไปสู่การปฏิบัติ
และมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ธันวาคม
2562 กันยายน
2563

ไม่ใช้
งบประมาณ
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หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
มหาวิทยาลัย

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้
บุคลากรภายในหน่วยงานเห็น
ความสาคัญของการดาเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส
2.เพื่อส่งเสริมแนวทางการ
ดาเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสในมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมการดาเนินงานของ เพื่อขับเคลื่อนการทางานด้าน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
การประเมินคุณธรรมและความ
และจริยธรรม มหาวิทยาลัย
โปร่งใสในการดาเนินงาน
สวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2564
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

ระยะเวลำ

งบประมำณ

มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

มีนาคม กันยายน
2564

ไม่ใช้งบประมาณ

จานวนการประชุมไม่น้อยกว่า ตุลาคม 2562
- กันยายน
12 ครั้งต่อปีงบประมาณ
2563
จานวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 85
ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
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8,000 บาท

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม

ส่วนที่ 3
กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ และติดตำมประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กาหนดแนวทางเพื่อผลักดันการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้
1. สร้างการตระหนักให้ประชาคมสวนดุสิตรับรู้ และเข้าใจแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี งประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดาเนิ นการผ่ านกิจกรรมให้ ทุ กภาคส่ ว นเข้ามามีส่ ว นร่ว มทั้ งจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และจัดตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เพื่อเป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนและดาเนินการในภาพรวม
2. สื่อสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ
3. มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาคมสวนดุสิต รวมทั้งบูรณาการการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
กำรติดตำมและประเมินผล
แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ซึ่งจะทาให้สามารถวาง
แนวทางแก้ไขปั ญหา หากมีปั ญหาและอุป สรรคในการดาเนินการ และรายงานผลสั มฤทธิ์ของโครงการ/
กิจกรรม และประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
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ภาคผนวก

1

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานหรือการปฏิบัตหิ น้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเป็นมา
สำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินที่มีจุดมุงหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุง
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในกำรประเมิน โดยหน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิ ท ยำลั ยสวนดุ สิ ต ตระหนั กและให้ ควำมสำคัญ ของกำรป้อ งกั นกำรทุจริ ต ในมหำวิท ยำลัย จึ ง ได้
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่จะอำจอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภำพแวดล้ อ มกำรควบคุ ม ภำยใน (Internal Environment) กำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน
องค์กร และรวมไปถึงสภำพแวดล้อมภำยในที่จะกำหนดพื้นฐำนให้บุคลำกรในองค์กรควบคุมและดำเนินกิจกรรมให้
บรรลุผลตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
2. กำรก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Objective Setting) ขั้ น ตอนแรกส ำหรั บ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
และเป็นควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
3. กำรระบุ ค วำมเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร (Event Identification) ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั น ระบุ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุของควำมเสี่ยง) ที่เกี่ยวข้องกับงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อให้ทรำบ
ถึงเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
4. กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation) เป็นกำรวิเครำะห์ และ
จัดลำดับควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้กำหนดไว้ ทำให้กำรตัดสินใจจัดกำร
กับควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
5. กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นกำรนำกลยุทธ์ มำตรกำร หรือแผนงำน มำใช้
ปฏิบัติในสำนัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงำนระดับกอง เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) หรือลด
ควำมเสียหำยของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/

2

งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ แล้วนำมำวำงแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยง
5.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีหลำยวิธี และสำมำรถปรับเปลี่ยนหรือนำมำผสมผสำนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรผู้รับผิดชอบ โดยสำมำรถจัดแบ่งวิธีจัดกำรได้หลำยวิธี ดังนี้
1) กำรยอมรั บ ควำมเสี่ ย ง (Risk Acceptance) เป็ น กำรตกลงกั น ที่ จ ะยอมรั บ ควำมเสี ่ย ง
ที่เกิดขึ้น เนื่องจำกไม่คุ้มค่ำในกำรจัดกำรหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำ ยในกำรสร้ำงระบบควบคุม
แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกหน่วยงำนเลือกที่จะบริหำรควำมเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงอย่ำง
สม่ำเสมอ
2) กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนหรือกำร
ออกแบบวิธีกำรทำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) หรือ
ลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น หำกเกิด เหตุก ำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงำนยอมรับได้ เช่น
กำรจัดอบรมเพิ่มทักษะในกำรทำงำนให้กับพนักงำน กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
3) กำรกระจำยควำมเสี่ยงหรือกำรโอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นกำรกระจำย หรือถ่ำยโอนควำม
เสี่ยงให้หน่วยงำนอื่นช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่น กำรทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือกำร
จ้ำงบริษัทภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น
4) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง มำก
และหน่วยงำนไม่อำจยอมรับควำมเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด ควำมเสี่ยง
นัน้ ไป
5.2 กำรประเมินมำตรกำรควบคุม เป็นกำรประเมินกิจกรรมกำรควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยู่แล้วว่ำ
สำมำรถช่วยควบคุมควำมเสี่ยงหรือ ปัจจัยเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมเพียงใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทั่วไปกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรควบคุมโดยธรรมชำติของกำรดำเนินงำนอยู่แล้ว
เช่นกำรอนุมัติ กำรลงควำมเห็น กำรตรวจสอบ กำรทบทวนประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน กำรจัดกำรทรัพยำกร และ
กำรแบ่งหน้ำที่ของบุคลำกร เป็นต้น ทั้งนี้มีกำรแบ่งประเภทกำรควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ
1) กำรควบคุม เพื่อกำรป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ กำหนดขึ้นเพื่อป้องกั น
ไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก เช่น กำรอนุมัติ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่
กำรควบคุมกำรเข้ำถึงเอกสำร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2) กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ ข้อผิดพลำด
ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กำรสอบทำน กำรวิเครำะห์ กำรยืนยันยอด กำรตรวจนับ กำรรำยงำนข้อบกพร่อง เป็นต้น
3) กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร เช่น กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดี เป็นต้น
4) กำรควบคุมเพื่อ กำรแก้ ไ ข (Corrective Control) เป็ น วิ ธี ก ำรควบคุมที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหำวิธีกำรแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดซ้ำอีกในอนำคต เช่น กำรจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยให้น้อยลงหำกเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
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6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) หมำยถึง นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกิจกรรมกำรควบคุมอำจมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม
ภำยในองค์กร โครงสร้ำง และวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญประกำรหนึ่งต่อกิจกรรมกำรควบคุม คือ กำรกำหนด
บุคลำกรภำยในองค์กรเพื่อรับผิดชอบในกำรพิจำรณำประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้ดำเนินกำรอยู่ใน
ปัจจุบัน และพิจำรณำ กำรปฏิบัติเพิ่มเติ มที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้กำรกำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี้
6.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.2 วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.4 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ลำดับขั้นตอนนี้ถือว่ำมีควำมสำคัญ
เพรำะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัย
ภำยในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรำกฐำนที่สำคัญขององค์ประกอบอื่น เพรำะจะมีส่วนช่วยทำให้
บุคลำกรในองค์กรได้ทรำบถึงทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอีกทำงหนึ่งด้วย
8. กำรติดตำมและกำรประเมินผล (Monitoring) เป็นกำรติดตำมประเมินผลภำยหลังจำกได้ดำเนินกำร
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภำพ ทั้งสำเหตุของ
ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมสำเร็จ ควำมรุนแรงของผลกระทบ วิธีกำรบริหำรจัดกำรกับ ควำมเสี่ยง รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ของกำรควบคุมมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) กำรติ ด ตำมผลเป็ น รำยครั้ ง (Separate Monitoring) เป็ น กำรติ ด ตำมตำมรอบระยะเวลำ
ที่กำหนด เช่น ทุ ก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุ กสิ้น ปี เป็นต้น กำรติดตำมเป็นรำยครั้ง เป็นกำรดำเนินกำร
ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ ดังนั้นปัญหำที่เกิดขึ้นจะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว หำกองค์กรมีกำรติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง
(2) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่รวมอยู่ในกำร
ดำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมปกติของหน่วยงำน โดยมำกมักอยู่ในรูปกิจกรรมกำรบริหำรและกำรกำกับดูแลตำมหน้ำที่
ประจำของบุคลำกร เช่น กำรเปรียบเทียบ กำรสอบยัน กำรสอบทำนงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ เป็นต้น
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เกณฑ์การพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มหำวิ ท ยำลั ย สวนดุ สิ ต ได้ ก ำหนดเกณฑ์ ที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด
เหตุกำรณ์ ควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact)
และระดั บ ของควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงำนจะต้ อ งก ำหนดเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงำนขึ้ น
ซึ่งสำมำรถ กำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงประมำณและเชิงคุ ณภำพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อมใน
หน่วยงำนและดุ ลยพินิจกำรตั ด สินใจของฝ่ ำ ย บริหำรของหน่วยงำน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะกับ
หน่วยงำน ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์อย่ำงพอเพียง สำหรับหน่วยงำนที่มีข้อมูลเชิงพรรณนำ
ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้
กำหนดเกณฑ์มำตรฐำนตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
โอกำสที่ จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) หมำยถึง ควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์ ที่ น ำมำ
พิจำรณำ มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำหำระดับของโอกำสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
ความถี่
น้อยมำก
5 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ คำดว่ำ ไม่นำ่ จะเกิดขึ้น)
น้อย
2 - 3 ปี ต่อ ครัง้ (หรือ คำดว่ำ มีโอกำสเกิดขึ้นค่อนข้ำงน้อย)
ปำนกลำง
1 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ ไม่แน่ใจว่ำจะเกิดขึ้น)
สูง
เกิดขึ้นเดือนละครั้ง (หรือ คำดว่ำ น่ำจะเกิดขึ้น)
สูงมำก
เกิดขึ้นตลอดเวลำในกำรปฏิบัติงำน (หรือ คำดว่ำเกิดขึ้นแน่นอน)

หรือ
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
ความถี่
น้อยมำก
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยในองค์กร และมีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน
(Internal Control) ที่ป้องกันไว้แล้ว อย่ำงมีประสิทธิภำพ
น้อย
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร แต่องค์กรมีกลยุทธ์ในกำรควบคุม
ภำยใน (Internal Control) ที่ป้องกันไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปำนกลำง
เป็ น เหตุ ก ำรณ์ เ ชิ ง ลบที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกปั จ จั ย ภำยนอกองค์ ก ร ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ แต่ อ งค์ ก ร
ไม่ แน่ ใ จในประสิทธิ ภำพในกำรป้ องกันของกลยุ ทธ์ในกำรควบคุม ภำยใน (Internal
Control)
สูง
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่องค์กร
มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นกำรควบคุ ม ภำยใน (Internal Control) แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพยั ง ไม่ เ พี ย ง
พอที่จะรองรับผลกระทบเชิงลบที่มีต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร
สูงมำก
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่องค์กร
ไม่มีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ในกำรป้องกันเหตุกำรณ์เชิงลบ
นั้น และคำดว่ำเหตุกำรณ์ข้ำงต้นเกิดขึ้นในอนำคตแน่นอน
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ระด ับ ผลกระทบ (Impact) (ควำมร ุน แรง) ที่ เ ก ิด จำกเหต ุก ำรณ ์ที ่เ ก ิด ขึ้ น หร ือ คำดคะเนว ่ำ จะเก ิด
เหตุกำรณ์ นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึน้ แล้วจะเกิดผลกระทบ (ควำมรุนแรง) กับสิ่งต่ำง ๆ และควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1

น้อยมำก

2

น้อย

3

ปำนกลำง

4

ค่อนข้ำงรุนแรง

5

รุนแรงมำก

รายละเอียด
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน มหำวิทยำลัย และภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกร ที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน แต่คำดว่ำมีระบบควบคุมภำยในที่ป้องกันไว้อย่ำงเข้มแข็งแล้ว จน
พฤติกรรมนี้ไม่น่ำจะสำมำรถแปลงวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนที่
ดีตำมบริบทของมหำวิทยำลัยได้
เป็ น พฤติ ก รรมเชิ ง ลบของบุ ค ลำกร ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนมหำวิทยำลัย ส่งผลให้เกิดกำรเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่ำว จนอำจ
เปลี่ย นแปลงวั ฒนธรรมองค์กร ค่ำ นิ ย มในกำรปฏิบัติ งำนที่ดี ตำมบริบทของ
มหำวิทยำลัย
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรส่งผลเชิงลบต่อภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัย
ต่ อ มุ ม มองของสั ง คมภำยนอกในวงกว้ ำ ง จนอำจขั ด ขวำงและลดทอน
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
เป็ น พฤติ ก รรมเชิ ง ลบของบุ ค ลำกรส่ ง ผลเชิ ง ลบต่ อ ภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
มหำวิ ท ยำลัย ต่ อ มุ ม มองของสัง คมภำยนอกในวงกว้ ำ ง จนอำจขั ด ขวำงและ
ลดทอนประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ และยุ ท ธศำสตร์ ข อง
มหำวิทยำลัย และกระทบต่อควำมยั่งยืนของมหำวิทยำลัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้กำหนดระดับของควำมเสี่ยงและเกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) โดยมหำวิทยำลัยได้กำหนดระดับ
ของควำมเสี่ยง เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ำ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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2) เกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสี่ยง ซึ่งมหำวิทยำสวนดุสิตได้กำหนดเกณฑ์ในกำรยอมรับควำม
เสี่ยงออกเป็น ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ำ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงดังนี้
เกณฑ์ในการยอมรับความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับความเสีย่ ง ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
สูงมำก
15 - 25
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
สูง
10 - 14
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป แต่ไม่จำเป็นต้องจัดกำรโดย
ทันที
ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้
ปำนกลำง
4-9
ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยงไม่ต้องมี
ต่ำ
1 -3
กำรจัดกำรเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต
หรือทาให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
ค่าระดับความเสี่ยง
การควบคุมทีม่ ีอยู่
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)
กำรผลักดันวัฒนธรรมองค์กร
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร หน่วยงำนและ 1. มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำน ก่อนการบริหารความเสี่ยง
ของมหำวิทยำลัยไปสู่วัฒนธรรม ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยในกำรมีบทบำท
ที่รับผิดชอบและมีช่องทำง
2 (L) X 4 (I) = 8
ที่บุคลำกรและนักศึกษำมีควำม ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
(ระดับปำนกลำง)
ตระหนักด้ำนกำรป้องกันและ
ชอบในระบบรำชกำรที่นำไปสู่องค์กร
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ ธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน
ที่เป็นรูปธรรม
หลังการบริหารความเสีย่ ง
ชอบในระบบรำชกำรที่นำไปสู่ 2. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร หน่วยงำนและ 2. มหำวิทยำลัยมีกำรจัด
2 (L) X 3 (I) = 6
องค์กรธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยในกำรกำหนดทิศทำง กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลำกร
(ระดับปำนกลำง)
นโยบำย กลยุทธ์ในกำรป้องกันและปรำบปรำม สำยวิชำกำร และสำย
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรที่
สนับสนุน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
นำไปสู่องค์กรธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน
เกี่ยวกับ จรรยำบรรณ วินัย
3. กำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยและ
และหลักธรรมำภิบำลของ
หน่วยงำนภำยนอก ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้สว่ น มหำวิทยำลัย
เสีย หรือ กำรมีส่วนร่วมกับภำคส่วนในสังคมที่ 3. มหำวิทยำลัยมีกำรจัด
ส่งเสริมพลังขององค์กรในกำรป้องกันและ
กิจกรรมกิจกรรมปลูกฝังและ
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ ปลุกจิตสำนึกกำรเป็น
รำชกำรที่นำไปสู่องค์กรธรรมมำภิบำลอย่ำง
พลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรม
ยั่งยืน
สุจริตให้กับนักศึกษำ

วิธีการจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควร
ต้องดาเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรมกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบริกำรหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมำ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร
จัดทำทิศทำงกำรผลักดัน
วัฒนธรรมองค์กรของ
มหำวิทยำลัยทีน่ ำไปสู่
วัฒนธรรมที่บุคลำกรและ
นักศึกษำมีควำมตระหนัก
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2. เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณะ เช่น กำรเผยแพร่
กิจกรรมกำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัย กำร
เผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
มหำวิทยำลัยผ่ำนช่องทำง
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ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมทีม่ ีอยู่

ค่าระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
Social Media ของ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น
3. จัดโครงกำรอบรมส่งเสริม
ธรรมำภิบำลและจริยธรรมของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสติ
4. มหำวิทยำลัยจัดโครงกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564
5. จัดทำ/ ปรับปรุงมำตรกำร
ส่งเสริมธรรมำภิบำลและ
จริยธรรมของบุคลำกรแล
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต
6. ส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วน
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักศึกษำ เช่น ในระดับคณะ
หน่วยงำน และส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

