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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น 

เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหนว่ยงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ

แตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของ

แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ



 
2 

 

 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  

  

 
 

 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

   1) เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

 2) เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 3) เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
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       1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบ

สานความเป็นไทย (Conserve and develop services provision as the Center for Arts and Culture 

Service Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย  สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นใหเ้ครอืข่ายมีส่วนร่วม 

( Employ modern management system for versatility with Concentration on Network 

Participation) 

 

      1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Moral)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”  

 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

      1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ  

  

  1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 
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      1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

       2) มุง่มั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3) สรา้งคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตาม อัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชนส์่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรอืไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาต ิ

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินก ารทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารศูนย์การศกึษาอย่างดี 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

   เป้าประสงค์ที ่1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุทธ์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการพัฒนาและเกิดธรรมภบิาล 
  

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.80 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) พิจารณาจากจ านวน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

มีการท า/เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- - 40 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

- 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

20
,0

00
 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณใ์ห้กับ

มหาวิทยาลัย) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

- - 100 100 100 120 ข่าว - - - - - นักประชา 

สัมพันธ ์



 
12 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

- - 100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

- 

16
,0
00

 

15
,0
00

 

15
,0
00

 

15
,0
00

 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

  2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจวา่การ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

- - 95 100 100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตาม

จุดควบคมุที่

ก าหนด 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

- - 80 100 100 -หัวหนา้

ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

- - 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ระดั

บ≥4 

100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตส านึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

- - 85 ≥80 ≥80 ผู้บริหาร

หน่วยงาน คณะ 

วิทยาลัย โรงเรียน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความ

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

- - ≥4 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

- - - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

 3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

- - ≥5 ≥4 ≥4 - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

- - 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

- 

2,
00

0 - - - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.5.3) พิจารณาจากจ านวน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี

การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะต่อ

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63 20,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของ

มหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณท์ี่ด2ี) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

100 120 ข่าว ต.ค.62-ก.ย.63 - นักประชา 

สัมพันธ ์

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้

ต่อป ี

100 ประเด็นความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดับฯ 

ต.ค.62-ก.ย.63 15,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

  2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจวา่การด าเนนิ 

งานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

100 งานที่มกีาร

ด าเนินการตามจุด

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ที่วางไว้  ก าหนด ควบคุมที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 -หัวหนา้ส านักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.63 5,000 เจ้าหน้าที่พัสด ุ

3.2 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตส านึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูกจิตส านกึให้

บุคลากรปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.5 โครงการสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.5.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

≥80 ผู้บริหารหน่วยงาน 

คณะ วิทยาลัย 

โรงเรียน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจรติ 

3.6.1) ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

≥4 ผู้บริหารหน่วยงาน 

คณะ วิทยาลัย 

โรงเรียน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

   3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ      

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100  ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์  และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ค าสั่ง ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

ที ่21/ 256๒ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

                               .................................................... 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เห็นด้วยตามมติ

คณะรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลใหอ้งค์กร

ในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น  

  อาศัย ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 629/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2559 เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี หมวด 2 (9) อนุญาตและการสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างไปเป็นกรรมการ

ตามภารกิจของศูนย์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  

  1. นายศุภมติร ศรสีวัสดิ์       ประธาน  

  2. นายสุพัฒน์  สมสุข       รองประธาน  

  3. นางสาวจารวัล  ของออ่น     กรรมการ  

  4. นางสาวกานดา  สารพล      กรรมการ  

  5. นางสาวมยุรี  กันยาเลิศ      กรรมการ  

  ๖. นางสาวรลิตา คามะเชยีงพิณ    กรรมการ  

  ๗.นายเจรญิชัย ผา่มดิน     กรรมการ  

  ๘. นางสาวกัลยา ประทาพันธ์     กรรมการ  

  ๙. นางสาวสิรภิา พันล าภักดิ์     กรรมการ  

  ๑๐. นางสาวธีรตา  พางกาสา     กรรมการและเลขานุการ  
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ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ทบทวนหรือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

๒. สนับสนุนข้อมูลกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ของหน่วยงาน  

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

๔. สรุปและรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตทุกไตร

มาส 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                               
 (นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์) 

รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

วันท่ี  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสามพร้าว  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  (อาคาร ๑) 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์       ประธาน  

  ๒. นายสุพัฒน์  สมสุข     รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ  

  ๓. นางสาวกานดา  สารพล    นักวชิาการพัสดุ  

  ๔. นางสาวมยุร ีกันยาเลิศ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ๕. นางสาวธีรตา  พางกาสา    บรรณารักษ ์  

           ๖. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

           ๗. นางสาวสิริภา  พันล าภักดิ์   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ๘. นางสาวอิสรยี์ ติยะพิพัฒน์     อาจารย์  

  9. นายเอกชัย  สีท ามา     อาจารย์  

  10.นางสาวกันต์กนิษฐ กุลชาติธีรธรรม   อาจารย์   

  ๑๑.นางสาวขวัญข้าว พูนเพิ่ม    อาจารย์  

  ๑2. นางสาวนชวัล ต้นทับทิมทอง     อาจารย์ 

๑๓. นายศรายุทธ ขวัญเมือง    อาจารย์ 

๑4. นายสุรพงศ์ อิทรภักดิ์    อาจารย์ 

15. นายภิรายุ แสนบุดดา    อาจารย์ 

16. นางสาวพิชญ์พสิุทธิ์ ทิศอาจ     อาจารย์ 

17. นายอรรณพ ต.ศรีวงษ์    อาจารย์   

  18. นางสาวดารณี ดวงพรม    อาจารย์  

  19. นางสาวชลิดา ศรีสุนทร    อาจารย์  

  20. นายกัญหา นุ่มสาด    พนักงานขับรถ  

  21. นายอังคาร มั่นเกิด     คนสวน  

  22. นางกนกวรรณ มั่นเกิด   แม่บ้าน  

  23. นายพินโย สวนสีดา      คนงาน  

  24. นางชลิตตา  สมจิตร     คนงาน  

  25. นางสาวจารวัล ของอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๐๐  น.  

ประธานที่ประชุม  นายศุภมติร ศรสีวัสดิ์ อ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

   ๑.๑ นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี แจ้งเรื่อง

การการต้อนรับคณะบริษัท CP All ที่จะมาปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการการค้า กลุ่ม B ที่จะ

ออกไปฝึกปฏิบัติการที่เซเว่นอีเลฟเว่น  ตามสาขาต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงขอให้อาจารย์ 

เจ้าหนา้ที ่มาดูแลต้อนรับ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562  

         มติท่ีประชุม : รับทราบ  

   ๑.๒ นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี แจ้งเรื่อง

การย้ายโอนบุคลากรสายวิชาการกลับมาสังกัดศูนย์การศึกษา โดยเริ่ม 1 ตุลาคม 2562 หาก

อาจารย์ท่านใดที่มีความประสงคจ์ะสังกัดคณะก็ใหต้ิดต่อกับคณบดี แตล่ะสาขา  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

              รับรองรายงานการประชุมบุคลากร ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันอังคาร  ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

    -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   -ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายศุภมิตร ศรสีวัสดิ์ ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสภามหาวิทยาลัย เรื่องตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน 2562 นั้น  

   1. มอบหมายให้อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เตรียมเด็กนักศึกษาซ้อมเล่น

ดนตร ี   

   ๒. มอบหมายอาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เตรียม

นักศึกษาเต้นบาสโลบ เพลงคนบ้านเดียวกัน และร าต้อนรับคณะท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และ

มอบท่านรองสุพัฒน ์สมสุข จัดหาครูสอนเต้น   

   ๓. มอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้แจ้ง ดาว-เดือน ปีการศึกษา 2562 จัดแสดง

ความสามารถโชว์ 1 ชุด  

   4. มอบฝ่ายอาคารสถานที่ จัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด ในการจัดงาน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

๕.๒ กิจกรรมไหว้ครู   

   นายศุภมิตร ศรสีวัสดิ์ ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า จากการก าหนดวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ ในแต่ละฝ่ายให้ปฏิบัติงานตาม

เต็มที่ ตามค าสั่งศูนญ์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “โครงการ

อภิวาทวันทา ปาเจราโหตุ น้อมวันทา บูชาครู ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 2562” (ตามเอกสาร

แนบ) หากมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหร้ับแจ้งทันที  

       มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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  ๕.๓ มอบหมายด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

  นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ขออนุญาตมอบหมายให้เจา้ที่แตล่ะฝา่ยงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ตามแผน ให้ด าเนินการจัดท าแผน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งให้คณะกรรมการศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานีพิจาณาเห็นชอบ และส่งมอบให้เจ้าที่ฝ่ายแผนรวบรวม และจัดส่งหน่วยงานเจ้าภาพ

และขออนุมัตแิผนในล าดับต่อไป  

  นางสาวจารวัล ของอ่อน หัวหน้าส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรีบด าเนินการ และส่งให้นางสาวธีร

ตา พางกาสา ตรวจสอบก่อนเบื้องต้น   

  นางสาวธี รตา พางกาสา บรรณ ารักษ์  ศูนย์การศึกษาจั งหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ดูแลแผนงาน และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 

กล่าวว่า ขออนุญาตแจ้งการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ขอให้เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเรง่ด าเนินการ มีรายชื่อแผนดังนี้ 

(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

2563  

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(7) แผนพัฒนาบุคลากร 

(8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(9) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(10) แผนการจัดการความรู้ 

(11) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(13) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

 

      มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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   ๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ

ราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑0 เดือน)  

   นางสาวธีรตา พางกาสา ผู้รับผิดชอบหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รายงานว่า ผลการด าเนินการรอบ ๑๐ เดือน 

กรกฎาคม 2562 มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ได้บรรลุตามตัวชี้วัดจ านวน 8 ตัวชี้วัด 

และที่ยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดจ านวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม (ตามตารางเอกสาร

แนบ)  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ  

                    ๖.๑ การเสนอความต้องการที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษาจั งหวัด

อุดรธานี ตามงบประมาณเงินคงคลัง งบลงทุนศูนย์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

    

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

๖.๒ ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ดังเอกสารแนบ) 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 26 กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

         
                                                                 (นางสาวธีรตา  พางกาสา)  

                                                                            บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                               

                                                     

                     (นางสาวจารวัล  ของอ่อน) 

                                                                 ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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บันทึกข้อความอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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