
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รอบ 6 เดือน) 

 
  ยุทธศาสตร์  

 
วัตถุประสงค์ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
เสริมสร้าง
จิตส านึกและ
ค่านิยมให้
บุคลากรทุกคน 
ในตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

เพ่ือสร้างเสริม 
จิตส านึกและค่านิยม
ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

1 .  จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์  เรื่อง เจตจ านง
สุ จริ ต ในการบริหารงานของ
ศึ กษาศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ย
ทักษิณ 

-  ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คณบดี 
 

ด าเนินการประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และเผยแพร่ให้บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์รับรู้ผ่านระบบ  
E-Doc 

2.  พัฒนาระบบบริหารงาน
ภายในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีการ
ก ากับดูแลตัวเองที่ดีและมี 
ธรรมาภิบาล 

-  ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
และพัฒนานวัตกรรม 
 

คณะฯ ก าหนดโครงการการบริหารงาน
ที่ชัดเจนและมอบหมายภาระงานที่
ก ากับดูแลอย่างเปน็ระบบ
http://www.edu.tsu.ac.th/official
/site/files/O1-โครงสร้างการบริหาร.
pdf 

3.  ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง
คุณธรรม ความโปร่งใส และ
ความสุจริตในการปฏิบัติงานทุก
พันธกิจ  

- ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
และพัฒนานวัตกรรม 
- หัวหน้าส านักงานคณะ 
- คุณเยาวลักษณ์  พริก
บุญจันทร์ 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 



 

  ยุทธศาสตร์  
 

วัตถุประสงค์ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ผลการด าเนินงาน 

4. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

- ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาองค์กร 
- หัวหน้าส านักงานคณะ 
- คุณชาโลมา กองสวัสดิ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  5. กิจกรรมการเสริมสรางธรร 
มาภิบาลในการบริหาร (การ
เตรียมและพัฒนาผู้บริหารสาย 
คณาจารย/ผูบริหารสาย
สนับสนุน) 

- ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
และพัฒนานวัตกรรม 
- หัวหน้าส านักงานคณะ 
- คุณจงกลวรรณ  พิสิฐ
พันพร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ก ากับและติดตามให้
เหมาะสม ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ 

๑.  พัฒนาระบบการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาองค์กร 
- หัวหน้าส านักงานคณะ 
 

คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๒.  พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
 

- ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
และพัฒนานวัตกรรม 
- หัวหน้าส านักงานคณะ 
- คุณจงกลวรรณ   
พิสิฐพันพร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๓.  เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับ
บุคลากรในหน่วยงานอย่างทั่วถึง 
ให้สะดวกและรวดเร็ว  

- ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 

ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุม
ประชาคม เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานอย่าง



 

  ยุทธศาสตร์  
 

วัตถุประสงค์ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ทั่วถึง ให้สะดวกและรวดเร็ว 
http://www.edu.tsu.ac.th/offici
al/site/viewnews.php?actnews_
id=879 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้าน
ทุจริต 
 
 

เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
หน่วยงาน 
ทุกระดับร่วมทั้งนิสิต
และบุคลากร  

๑.  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริตของบุคลากรและนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้บริหาร 
- คณาจารย์ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒.  พัฒนาหลักสูตร บทเรียน 
การเรียนการสอน การน าเสนอ 
และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอนใน
ทุกระดับ 

- ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ผู้บริหาร 
- ประธานสาขาวิชา 
- คณาจารย์ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการคณะฯ ส่งเสริมให้อาจารย์
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ 

 
 

http://www.edu.tsu.ac.th/official/site/viewnews
http://www.edu.tsu.ac.th/official/site/viewnews

