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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชา

ใหม่ เพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อม 

ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ อีกทั้ง 

คณะวิทยาการจัดการ มคีวามจำเป็นที่จะตอ้งสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับสากล และเพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด  

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด เท่าทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตามพันธกิจของคณะได้แก่  

1. ผลติบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

มคีุณธรรม และรู้จัดใช้ชวิีตอย่างมคีวามสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  

2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย  

สูส่ากล  

3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อ 

ยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สู่สากล  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และธำรงไว้ซึ่งชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  

โดยมเีป้าหมายการพัฒนาคณะ จำนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  

เป้าหมายที่ 1 : ดา้นบริการด้านการศึกษา  

เป้าหมายที่ 2 : ดา้นวิจัยและบริการวชิาการ การสร้างงานวิจัย เพื่อการนำเสนอในระดับชาต/ิ 

                              นานาชาติ 

เป้าหมายที่ 3 : ด้านการบริหารงาน 

เป้าหมายที ่4 : ดา้นการจัดหารายได้ 

เป้าหมายที่ 5 : ด้านกิจการการศึกษาและการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ 

เป้าหมายที่ 6 : ดา้นแผนงานและประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตาม 

                              เกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 

 

 

                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คลา้ยสังข์) 

                                                     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

  



 

สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 4 

 1.1 หลักการและเหตุผล 4 

 1.2 โครงสรา้งคณะวทิยาการจัดการ 5 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 6 

 1.4 ผลการดำเนนิงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 8 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 8 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 8 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 9 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 9 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 9 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 9 

     1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 9 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 9 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10 

 2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 10 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 11 

 2.3 ยุ ท ธศาสต ร์  เป้ าป ระสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์  ตั ว ชี้ วั ดค วามส ำเร็ จแล ะค่ า เป้ าหมาย 

ของมหาวิทยาลัย 

11 

  2.3.1 ยุทธศาสตร ์ 12 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 12 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 12 

 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 13 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 14 

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

15 

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 

16 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม 19 

 3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 19 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

20 



 

ภาคผนวก 21 

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 22 

 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

25 

 3. ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรี  

ที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการใหส้อดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรร

ทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ

แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการและบูรณาการ 

ในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจรติภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ

ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์

สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการ  

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.

2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จงึได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ



 

1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
 



 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 



 

1.4 ผลการดำเนินงานด้าน 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด คือ  1. การปฏิบัติหน้าที่   

2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพ

การดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 9.การเปิดเผยข้อมูล และ  

10.การป้องกันการทุจริต โดยมี เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่  1.แบบวัดการรับรู้  

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 2.แบบวัดการรับรู้ 

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ 3.แบบตรวจ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียบร้อยแลว้ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามผีลการประเมินในภาพรวมด้วยคะแนน ร้อยละ 94.40  

(ระดับ A) 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

    คณะวทิยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนำด้านบริหารจัดการ 

  1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

  1. ผลิตบัณฑติบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู ้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวติอย่างมีความสุขบนพืน้ฐานแห่งความพอเพียง 

  2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่สากล 

  3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรอื SMEs สู่สากล 

  4. ส่ งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุ งศิลปวัฒ นธรรมและธำรงไว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตรยิ์ 

 

  1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้  

  2. ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

  3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม  

  4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้  

   5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 



 

 

   1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

   1. ทุนความรู ้ (Knowledge Capita) 

   2. คุณธรรม  (Morality) 

   3. เครือข่าย  ( Partnership)  

   4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

   5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

   1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

    1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

    เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

    1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

  2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

  3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

  4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

 

    1.5.9 เป้าหมายในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  (พ.ศ. 2566)   

คณะวทิยาการจัดการได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะวทิยาการจัดการ  ที่จะดำเนนิการ 

ไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้           

เป้าหมายที่ 1 : ด้านบริการด้านการศึกษา 

1.1 โครงการความร่วมมอืฝกึประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศกึษา และผูใ้ช้บัณฑิต 

  1.2 โครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ 

เป้าหมายที่ 2 : ด้านวิจัยและบริการวชิาการ การสรา้งงานวิจัย เพื่อการนำเสนอในระดับชาติ/นานาชาติ 

  2.1 โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  

           2.2 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ และนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 3 : ด้านการบริหารงาน 

  3.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

  3.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมทิัศน์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

 

เป้าหมายที่ 4 : ด้านการจัดหารายได้ 

  4.1 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัย  

เป้าหมายที่ 5 : ด้านกิจการการศกึษาและการสรา้งเครือข่ายที่มคีุณภาพ 

  5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์การภาครัฐ และเอกชน  

5.2 โครงการความร่วมมอืทางวิชาการกับสถานศกึษา และสถานประกอบการ 

เป้าหมายที่ 6 : ด้านแผนงานและประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์  

ของ สกอ. และ สมศ. 

  6.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ 

  6.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

  



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย  

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนด

นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น  

ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ 

และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัว  

เป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และ  

การคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด

ไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง  

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน  

ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อมรับ

การตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวิทยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือ  

รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อ  

ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  ที่ เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บั งคับบัญชา หรือบุคคลที่ รับผิดชอบได้ทราบ และ  

ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงนิหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรง  

หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำ 

ที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนีร้วมถึงตอ้งไม่ส่งเสริม หรอืมีส่วนร่วมใหบุ้คคลอื่นมกีารกระทำดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้อง  

ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำใหเ้กิดประโยชน์ ความได้เปรียบ

เสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ



 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรอืจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่ อก่อให้เกิดประโยชน์ 

ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รอืรับสินบนและ  การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด  

ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น

การกระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  

คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับคณะด้วยวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับคณะ ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมการสรา้งจิตสำนึกให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจและปลูกฝังจติสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

4. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

 เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 80 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

≥60 

ร้อยละของนักศึกษาที่มสี่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม ≥80 

ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 75 

ร้อยละของข้อมูลที่มกีารเผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด 100 

ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึน้ต่อปี 

90 

ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 100 

จำนวนคลิปที่แสดงความรู้ความเข้าใจและสร้างจติสานึกเกี่ยวกับการต่อตา้นการ

ทุจรติ 

≥1 

ระดับความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 4.50 

ร้อยละของข้อรอ้งเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด 100 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 65 หน่วยงานเจา้ภาพ 

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 

ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 65 ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติ  

ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้หน่วยงานเจ้าภาพ 

ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้

เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 66 ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

  



 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

 1 โครงการ

ประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ใน

การบริหารงาน

ของคณะ

วทิยาการ

จัดการ 

คะแนนจาก

การประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ในการ

ดำเนนิงานของ

หน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA  

 

100 100 100 100 100 ข้อมูล

สาธารณะ 

- - 

 

 

- - - ฝ่ายบริหาร 

 

 

  



 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

ป ี2566 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สร้างจิตสานกึดา้นการ

ต่อต้านการทุจริตสา

หรับนักเรยีน/นักศึกษา 

1) เพื่อให้นักศึกษา 

มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจิตสานกึให้กับ 

นักศึกษาด้านการ

ต่อต้านการทุจริต 

 

1.1.1. ร้อยละของ 

นักศึกษารับรูด้า้น

การต่อต้านการ

ทุจริต 

80 นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สร้างจิตสานกึดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของ

นักศึกษา 

1) เพื่อให้นักศึกษา 

มคีวามรู้ความเข้าใจ

และปลูกฝังจิตสานึก

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมา 

ภบิาล 

1.2.1. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยมตามหลักธรร

มาภบิาล 

≥60 นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 1.3 กิจกรรมบาเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจติสาธารณะ 

1)เพื่อส่งเสริมให้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม 

ในการทำประโยชน์เพื่อ

สังคมและ 

จติสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ 

นักศึกษาที่มสี่วน

ร่วมในการทำ

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

≥80 นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 



 

  2)เพื่อส่งเสริม 

ให้บุคลากร 

มจีติสาธารณะ 

1.3.2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีทำ

กิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

75 บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ : เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของ 

มหาวิทาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาในการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานไดใ้ช ้Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้าน 

การทุจรติ 

2.1.1) ร้อยละของ

ข้อมูลท่ีมีการ

เผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตาม

แนวทางท่ีกำหนด 

100 คณะวิทยาการจัดการ ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.2 โครงการบริหาร 

ความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

1) เพื่อให้หน่วยงาน

จัดการกับความเสี่ยง 

ป้องกันและลดความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

ท่ียอมรับได้ 

2.2.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยง 

ท่ีได้รับการควบคุม

และลดระดับ 

ความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยง

ท้ังหมดท่ีกำหนดขึ้น

ต่อปี 

90 คณะวิทยาการจัดการ ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจรติ ปฏบัิติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 จัดอบรมเสรมิความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากร 

มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

และสามารถนำไป

ปฏบัิติไดอ้ย่างถูกต้อง 

3.1.1) รอ้ยละของ

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

ท่ีเข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ 

100 บุคลากร(งานพัสดุ) 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายคลังและพัสดุ 

3.2 โครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจและสร้าง

จติสานึกเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตให้กับ

บุคลากร 

1)เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจและ

สร้างจิตสานกึเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจรติ 

3.2.1) จำนวนคลิป 

ท่ีแสดงความรู้ 

ความเข้าใจและ

สร้างจิตสานกึ

เกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจรติ 

≥1 บุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3.2.2) ระดับความ

พึงพอใจในการ

ให้บรกิารของ

หน่วยงาน 

4.50 ผู้รับบรกิาร 

ท่ีมาใช้บรกิารของ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมรีะบบการจัดการข้อรอ้งเรยีนท่ีมปีระสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการ 

ข้อรอ้งเรยีน 

1) มีขั้นตอนการจัดการ

ข้อรอ้งเรยีน 

4.1.1) ร้อยละของ 

ข้อรอ้งเรยีนท่ีได้รับ

การแก้ไขในเวลา 

ท่ีกำหนด 

100 คณะวิทยาการจัดการ ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายคลังและพัสดุ 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญ 

ต่อการบริหารจัดการเพื่ อให้ เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการที่กำหนดไว้ รวมทั้ง 

มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็น

ระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  

 

 



 

 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) และ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ระยะ 5 ป ี 

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

และประจำปงีบประมาณ 2566  

คณะวิทยาการจัดการ 

 

ครั้งที่ 1/2565 

วันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 น.  

 

 

ณ ห้องประชมุรวมใจการจัดการ 1 ชั้น 1 อาคาร 56 

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

 
 



 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

และประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 1/2565 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 ช้ัน 1 อาคาร 56 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

การจัดทำแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
          และ ประจำปีงบประมาณ 2566  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

และประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 1/2565 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 ช้ัน 1 อาคาร 56 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข ์               ประธานคณะกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. อิทธิภูมิ   พรหมมา  รองประธาน 
3. อาจารย์ปิติมนัส   บรรลือ   กรรมการ 
4. นางสาววีณา    กันหญีต           กรรมการ 
5. นางสาวภคพร   เดชอนันต์        กรรมการ 
6. นางสาวกันยากร  สุจริตเนตกาล         กรรมการ 
7. นายธนกฤต     พิพัฒน์สกุลกมล  กรรมการ 
8. นายกฤษณ์ปกรณ์    บุญมา   กรรมการ 
9. นางสาวสุพัสวี   โมรากุล   กรรมการ 
10. นางสาวจิณห์จุฑา   ศรีเหรา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

ประธานที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข ์

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

การจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนลูก จึงขอมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 

1. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
3. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
4. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
5. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
6. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ในการนี้ให้ผู้รับผิดชอบแผนต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพกำหนด  และนำส่งไป
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
 
 

                                                                            (นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา) 
                                                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์) 
                                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) และ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


