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                              บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร  
  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
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เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาจังหวัด
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ปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงเห็นสมควร
ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขึ้น ให้การก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานและความส าเร็จ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีระบบและกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
จะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรี
ที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดั งกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2556-
2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป
บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย  
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  
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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 
 

     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) อนุรกัษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (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) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ modern management system for versatility with Concentration on Network Participation) 

 
    1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Moral)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

     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) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

       2) มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 
 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Development Gloals) 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม 

อัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์สว่นตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 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 ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย 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 าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 



7 
 

 

 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหห้รือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

   เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥4.75 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ก.ย.

61 

มหาวิทยาลัย 

ก ากับตดิตามการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับมหาวิทยาลัย

และหนว่ยงาน              ทุกไตรมาส 

รวบรวมและสรุปผลการติดตาม

การด าเนนิงาน 

ตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  

จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับมหาวิทยาลัย 

เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ประเมินความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระดับมหาวิทยาลัย 

และรายงานใหผู้้บริหารทราบ 

   1 

  3 

  4 

   5 

   6 

ชี้แจงแนวทางการจัดท า

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

ระดับหนว่ยงาน 

เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับ

  2 

ส

ส.ค.

-ก.ย. 61 

ก

ธ.ค.61,ม.ีค.62, 

ม.ิย. 62,ก.ย.62 

ธ.ค.61,ม.ีค.62, 

ม.ิย. 62,ก.ย.62 

   7  

รวบรวมแผนปฏบิัตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 จากหนว่ยงาน 

ก.ย. 

หน่วยงาน 

เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน

จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของหนว่ยงาน 

จัดท าแผนปฏบัิตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของหนว่ยงาน พร้อมเสนอให้ผู้บริหาร

พจิารณาอนุมัต ิและจัดส่งแผนฯ ของหนว่ยงาน

ตดิตามผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ระดับหนว่ยงาน ทุกไตรมาส 

รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงาน

ตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติต่อผู้บริหารหนว่ยงาน และจัดสง่ให้

 

ประเมินความส าเร็จของการด าเนนิงาน

ตามแผนด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ ระดับหนว่ยงาน 

และรายงานใหผู้้บริหาร และมหาวิทยาลัยทราบ 

ธ.ค.61,ม.ีค.62, 

 

ต.ค.

ก

ธ.ค.61,ม.ีค.62, 

 

ก.ย

.61 

  1 

   2 

  3 

  4 

  5 

  6 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

 1 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1.1)เพื่อสง่เสรมิให้

บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

- - 40 45 50 บุคลากร - 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

2.1)เพือ่

ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของมหาวิ

ทาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาในการสรา้ง

ภาพลักษณท์ี่ด ี

2.2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

2.3) เพื่อประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 

 

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่ก าหนด 

- - 100 100 100 บุคลากร/

นักศึกษา 

- - - - -  เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพั

นธ์ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 3 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

3.1) เพื่อให้บุคลากร

ของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 3.1.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ าหนดขึน้ต่อ

ป ี

- - 100 100 100 บุคลากร - 16,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงาน

ศูนย์อุดรฯ 

  3.2) เพ่ือให้เกดิความ

มั่นใจวา่การด าเนิน งาน

จะบรรลุผลส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 

3.2.1) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

- - 95 100 100 บุคลากร - - - - - ส านักงาน

ศูนย์อุดรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

4 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

4.1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

4.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

- - 80 80 80 บุคลากร - - 5,000 5,000 5,000 เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

5 การให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

5.1)เพื่อสรา้งความรู้

และปลกูจิตส านึกให้

บุคลากรปฏบิัติตน

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

รับรูด้้านการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร - - - - - ส านักงาน

ศูนย์อุดรฯ 

6 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

6.1) เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากร

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

6.1.1) ร้อยละความรูค้วาม

เข้าใจของผู้เข้าอบรม

เกี่ยวกับเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

- - 85 90 95 บุคลากร - - - - - ส านักงาน

ศูนย์อุดรฯ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

เกณฑ์การประเมิน

ความโปร่งใส 

7 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการ

ทุจรติ 

7.1)เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

7.1.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจรติ 

- - 85 90 95 บุคลากร - - - - - ส านักงาน

ศูนย์อุดรฯ 

 7.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม 

- - ≥2 ≥2 ≥2 - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

8 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

8.1) เพื่อให้ข้อ

ร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

8.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขใน

เวลาที่ก าหนด 

- - 100 100 100 บุคลากร - 2,000 - - - ส านักงาน

ศูนย์อุดรฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2562 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติ 

1 กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

 1.1)เพื่อสง่เสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

40 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 20,000  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

2.1) เพื่อประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

การสรา้งภาพลักษณท์ี่ด ี

2.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสมัพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณใ์หก้ับมหาวิทยาลัย 

2.3) เพื่อประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่ก าหนด 

100 บุคลากร/นักศึกษา ต.ค.61-ก.ย.62 -  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ ์

3 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

3.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

 3.1.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึน้

ต่อป ี

100 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 15,000  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 

  3.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 3.2.1) ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

 

 

95 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2562 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตยส์ุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

4 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

4.1) เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ และสามารถน าไปปฏิบตัิได้

อย่างถูกต้อง 

4.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

80 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 5,000 เจ้าหน้าที่พัสด ุ

5 การให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านกึในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

5.1)เพื่อสรา้งความรู้และปลูกจิตส านกึ

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่รับรู้

ด้านการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

≥80 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 

6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

6.1) เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑก์าร

ประเมินความโปร่งใส 

6.1.1) ร้อยละความรูค้วามเข้าใจ

ของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกบัเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

85 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 

7 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อตา้นการทุจริต 

7.1)เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

การต่อตา้นการทุจรติ 

7.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อตา้น

การทุจรติ 

≥4 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 

   7.1.2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม 

≥2 ต.ค.61-ก.ย.62 -  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

8 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

8.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่ก าหนด 

8.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ าหนด 

100 บุคลากร ต.ค.61-ก.ย.62 -  ส านักงานศนูย์อุดรฯ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์องคณะ/วิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก 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

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 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 าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ค าสั่ง ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

ที ่๓๐/ 2561 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เห็นด้วยตามมติ

คณะรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้องค์กร

ในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด า เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น  

  อาศัย ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 629/2559 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 

2559 เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี หมวด 2 (9) อนุญาตและการสั่งการใหข้้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งไปเป็นกรรมการ

ตามภารกิจของศูนย์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 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  

  6. นางสาวธีรตา  พางกาสา     กรรมการและเลขานุการ  

 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ทบทวนหรือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

๒. สนับสนุนข้อมูลกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ของหน่วยงาน  
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๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 

๔. สรุปและรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตทุกไตร

มาส 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    2๑   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖1 

                                               
 (นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์) 

รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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รายงานการประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ 
 วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑      

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสามพร้าว  ศูนย์การศึกษาจงัหวัดอดุรธานี  (อาคาร ๑) 

------------------------------------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์      ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  

  ๒. นายสุพัฒน์  สมสุข    รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
๓. นางสาวขวัญข้าว พูลเพิ่ม   อาจารย์  

  4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ กุลชาติธีรธรรม  อาจารย์  
  5. นายเอกชัย  สีท ามา    อาจารย์ 

 6. นางสาวอิสรีย์  ติยะพิพัฒน์   อาจารย์ 
7. นายภิรายุ  แสนบุดดา    อาจารย์  

 ๘. นายศรายุทธ  ขวัญเมือง   อาจารย์  
  ๙. นายสุรพงศ์  อินทรภักดิ์   อาจารย์  
          ๑๐.นางสาวพิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ              อาจารย์ 

๑๑.นางสาวมยุรี กันยาเลิศ                    เจ้าหน้าที่  
๑๒.นางสาวจารวัล ของอ่อน   เจ้าหน้าท ี  

  ๑๓. นางสาวกานดา  สารพล   เจ้าหน้าที ่  
  1๔. นางสาวธีรตา  พางกาสา   เจ้าหน้าที ่

 1๕. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน    เจ้าหน้าที ่
1๖. นางสาวสิริภา พันล าภักดิ์  เจ้าหน้าที ่
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น. 

ประธานที่ประชุม : นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ สมัยที่ 

๘ จะไม่ได้เป็นสมัยที่ ๙ ต่อไป เนื่องจากตกอันดับทางการวัดผลวิชาการ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมได้ต าแหน่งนี้ไปแทน 

  ๑.๒ การให้บริการนักศึกษาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ควรจะบริการอย่างดีและมี
ความยิ้มแย้ม อีกทั้งการขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาในการมาช่วยงานต่างๆ ควรจะดูเป็นรายบุคคล
ว่ามีความเต็มใจที่จะช่วยงานหรือไม่ เพราะจะท าไม่มีปัญหากับนักศึกษาในภายหลัง 

 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นางสาวกานดา สารพล รายงานว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการรับ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ผ่านการ
ด าเนินการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2561 ดังนี้ 

 
           มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

สาขา รายงานตัว 
รอบPortfolio 

1/1 

รายงานตัว 
รอบ 

Portfolio 
1/2 

รายงานตัว 
รอบโควตา 

รายงานตัว 
รอบ 3 รับ
ตรงร่วมกัน 

รอบ 5 รวม
ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

สาขาการจดัการอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

0 4 1 0 2 7  

สาขาการจดัการโลจสิติกส ์ 4 16 5 5 20 50  
รวม 4 20 6 5 22 57  
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๔.๒  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
            “สวนสุนันทา - อบจ.อุดรธานี เกมส์ ครั้งที่ ๒” 
นางสาวธีรตา พางกาสา รายงานว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 
๑๘ ปี (ชาย) จัดโครงการแข่งขันกีฬา  ฟุตซอล “สวนสุนันทา - อบจ.อุดรธานี เกมส์ ครั้งที่ ๒”เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี  ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี โดยได้เริ่มรับสมัครทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 
2561 ได้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 25 ทีม ได้จัดท าการแข่งขันเฉพาะในวันเสาร์ – อาทิตย์ 
เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 โดยได้มอบรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ ท่านวิเชียร ขาวข า   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

๒.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ            
รศ.ดร ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ2 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ           
นางสาวรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อ านวยการส านักการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล 

๔.นักกีฬาดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยสลักชื่อ นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕.ผู้ท าประตูสูงสุด จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยสลักชื่อ นายสุพัฒน์ สมสุข          
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ในส่วนการแข่งขันได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ทีมรอง
ชนะเลิศอันดับ 1, ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2, นักกีฬาดีเด่น, นักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุด ดังนี้ 

๑.ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
  ๒.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  
  ๓.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  
  ๔.นักกีฬาดีเด่น คือ นายธีรธันย์ ช านาญ จากทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
  ๕.นักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุด คือ นายนพเก้า ประจวบกลาง จากทีม LOSLES  

 
       มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

 

๔.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ภายในจังหวัดอุดรธานี 

นางสาวสิริภา พันล าภักดิ์ รายงานว่า ด้วย จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
ภายในจังหวัดอุดรธานี และได้เชิญชวนข้าราชการ พลเรือน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว โดยทางศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการถวายความ
จงรักภักดี และร่วมท าความดีถวายพระราชกุศล ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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๑. กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทางอาจารย์และนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดคลองระบายน้ า บริเวณทางรถไฟ โรงเรียนบ้านเดื่อ จังหวัดอุดรธานี 
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. กิจกรรมการวิ่ง การปั่นจักรยาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 
เเละพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ซึ่งทางรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเช้า เป็นพิธีท าบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร
ลงสมุดลงนามและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ส่วนช่วงเย็น ได้เข้าร่วมพิธี
ถวาย  เครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี โดยทางรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ และนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

๔.๔  มอบหมายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
นางสาวธีรตา พางกาสา รายงานว่า  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต้องเริ่ม

ด าเนินงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยต้องมอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้  
   1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราขการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการด้ านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

5. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฎิบัติการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

6. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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7. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

8. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

9. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
ด้านการจัดการความรู้  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

10. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงิน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านกลยุทธ์ทางการเงิน  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   11. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
   1๒. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ เตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และได้เตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมอบหมายฝ่ายอาคารและสถานที่ด าเนินการจัดสถานที่ และมีค าสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
 

5.๒ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีก าหนดการ

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จึงขอปรึกษา หารือ และหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดยมอบหมาย
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายอาคารและสถานที่ด าเนินการดังกล่าว 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
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5.๓ แนวทางการเพิ่มจ านวนผู้มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการเรียน

การสอน ณ ที่ตั้งต าบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี  มี ๒ สาขาวิชา คือ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ และการจัดการโลจิสติกส์  โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน ๒๔๒ ราย ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป 
ทางศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต้องการที่จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความก้าวหน้า
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ในอนาคต โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการประสานโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและนักเรียนที่จะจบชั้น ม.6 ในปีการศึกษานี้ เพ่ือจะแนะแนวทางการศึกษาต่อไป 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
 

5.๔ การอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ด้วย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(สสสร.) ได้ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะและเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสู่ระดับ
นานาชาติ โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม ๒,๕๐๐ บาทต่อท่าน โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ ห้องส านักงาน
ลงชื่อผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมอบรม และทางเจ้าหน้าที่จะท าการส่งรายชื่อไปยังสถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) เพ่ือท าการอบรมต่อไป 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   - ไม่มี - 
 
ปิดการประชุม : ๑๗.๐๐ น 

 
                  นางสาว สิริภา พันล าภักดิ์  

        ผูส้รุปรายงานการประชุม 
 

                                                 
         นางสาวจารวัล  ของอ่อน  

         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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