
บทสรปุผู้บรหิาร 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทุจรติ คณะการบัญชแีละการจัดการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดอืน) 
 

 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนนโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของบคุลากรในทุก
หน่วยงานภายในคณะ ซ่ึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นจากการ
ประเมินความเส่ียง 2 ประเด็นคือ ประเด็นท่ี 1 กฎหมายและกฎระเบียบ ประเด็นท่ี 2 พฤติกรรมการใช้อ านาจ  

ท้ังนี้ คณะการบัญชีและการจัดการได้น าประเด็นความเส่ียงดังกล่าวมาด าเนินการบริหารจัดการควบคุม
ความเส่ียงด้านการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตของคณะการบัญชีและการจัดการ ดังนี้ 
  

แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดและ
ทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 กิจกรรม/โครงการแนวทางการด าเนินงาน 
  1.  ประกาศและเผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานคณะการบัญชีและการจัดการ 
  2.  ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของคณะ 
การบัญชีและการจัดการ 
  3.  เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  4.  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์คณะการบัญชีและการจัดการสีขาวให้บุคลากรและนิสิตได้ทราบ 
ท่ัวกัน 
  5.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : (ITA) 
 ผลการด าเนินงาน 
  พบว่า ตามแผนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนท้ังส้ิน 2 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้วเสร็จ 2 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 
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ตวัชีว้ดัความส าเร็จของแผนงานที่ 1 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

ร้อยละการรับรู้แนวทางการป้องกัน
การกระท าทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ 
ของบุคลากรและนิสิต ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 
(จากการแจ้งเวียนเผยแพร่แผน
ป้องกันการทุจริต การประกาศ
เจตจ านงสุจริต และนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ทุก
หน่วยงาน รับทราบ) 

 
 แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริต  
 กิจกรรม/โครงการแนวทางการด าเนินงาน 
  1.  พัฒนาและเพิ่มช่องทางการร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  2.  แจ้งเวียนแนวทาง/ช่องทางการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ทราบโดยท่ัวถึงกันท้ังคณะ 
  3.  เปิดเผยข้อมูลในการบริหารจัดการของคณะการบัญชีและการจัดการ 
 ผลการด าเนินงาน 
  พบว่า ตามแผนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนท้ังส้ิน 2 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้วเสร็จ 2 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 
ตวัชีว้ดัความส าเร็จของแผนงานที่ 2 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1. จ านวนช่องทางและ 
การร้องเรียน และร้องทุกข์เก่ียวกับ
การกระท าทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของผู้บริหารและบุคลากร 

1. 1 ช่องทาง 
 

3 ช่องทาง 
1. ทางไปรษณีย์ 
2. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ยื่นเร่ืองด้วยตนเอง 
 

2. จ านวนข้อร้องเรียน และร้อง
ทุกข์เก่ียวกับการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของผู้บริหารและ
บุคลากร 

1. ไม่เกิน 5 เร่ือง/ปี ณ รอบ 12 เดือน 
(ยังไม่มีข้อร้องเรียน) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  การด าเนินการตามแผนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.  หน่วยงาน ควรมีแผนงาน/กิจกรรม การป้องกันการทุจริต โดยให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายของ
คณะ 
 3.  การประชาสัมพันธ์ ควรมีการวัดระดับการรับรู้และความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริต และพิจารณา
ว่าการประชาสัมพันธ์โดยภาพถ่ายยังใช้ได้หรือไม่ สอดคล้องกับสถานการ์ปัจจุบันหรือไม่ ท้ังนี้อาจจะต้องผลิตส่ือ
เพิ่ม และมีการตรวจสอบการส่ือสารโดยวัดระดับการรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักในเร่ืองของการป้องกันการ
ทุจริต 
 4.  ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องด้านการป้องกันการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 12 เดือน) 

แผนงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/
แนวทางการ

จัดการ/ 
มาตรการป้องกัน

การทุจริต 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1    
ปลูกและปลุกจิตส ำนึก
กำรต่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
เน้นกำรปรับเปล่ียนฐำน
ควำมคิดและทัศนคติใน
กำรรักษำประโยชน์
ส่วนรวม 
 

ร้อยละกำรรับรู้แนว
ทำงกำรป้องกันกำร
กระท ำทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร ของ
บุคลำกรและนิสิต 
ร้อยละ 50  

ร้อยละ 100 
1.จำกกำรแจ้งเวียน

เผยแพร่แผน
ป้องกันกำรทุจริต 
กำรประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต 
และนโยบำย
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ให้
บุคลำกรใน
หน่วยงำน ทรำบ 

  

1.ประกำศและ
เผยแพร่เจตจ ำนง
สุจริตในกำร
บริหำรงำนคณะ
กำรบัญชีและ 

   กำรจัดกำร 

มีกำรออกประกำศและเผยแพร่
เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนคณะ
กำรบัญชีและกำรจัดกำร และได้แจ้ง
เวียนให้บุคลำกรในคณะรับทรำบ 
ผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ
กำรบัญชีและ
กำรจัดกำร 

2.ประกำศและ
เผยแพร่นโยบำย
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
ปรำศจำกกำร
ทุจริตของ
มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

มีกำรออกประกำศและเผยแพร่
นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริตของคณะกำร
บัญชีและกำรจัดกำร และแจ้งเวียน
ให้บุคลำกรในคณะรับทรำบ ผ่ำน
ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ
กำรบัญชีและ
กำรจัดกำร 

3. เผยแพร่
จรรยำบรรณ
บุคลำกรท้ังสำย
วิชำกำรและสำย
สนับสนุน 

มีกำรเผยแพร่จรรยำบรรณบุคลำกร
ท้ังสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
ผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ
กำรบัญชีและ
กำรจัดกำร 
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แผนงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/
แนวทางการ

จัดการ/ 
มาตรการป้องกัน

การทุจริต 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

 

4. ผลิตสื่อและ
เผยแพร่คณะสี
ขาวให้บุคลากร
และนิสิตได้ทราบ
ทั่วกัน 

มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ ด าเนินการผลิตภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้แต่ละ
หน่วยงานได้น าไปแสดง ณ  
ที่ปฏิบัติงานของตน 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ
กำรบัญชีและ
กำรจัดกำร 

      
 7.เข้าร่วมโครงการ

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย  

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เข้าร่วม
โครงการอบรมของมหาวิทยาลัย 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ
กำรบัญชีและ
กำรจัดกำร 

แผนงานที่ 2   
พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกัน
การทุจริต 

1. จ านวนช่อง
ทางการร้องเรียน 
และร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารและบุคลากร 
2. จ านวนข้อร้องเรียน 
และร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การกระท าทุจริตและ

1. 1 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
2. ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี 

1.  พัฒนา/เพ่ิมช่อง
ทางการร้องเรียน
และร้องทุกข์ และ
แจ้งเวียนให้ทราบ
โดยทั่งถึง 

2.  แจ้งเวียนแนว
ปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและ

ช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนและ 
อุธรณ์และร้องเรียน ได้แก่ 
1. ทางไปรษณีย์ 
2. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง 
 
 

  ส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะ
กำรบัญชีและ
กำรจัดกำร 
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แผนงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/
แนวทางการ

จัดการ/ 
มาตรการป้องกัน

การทุจริต 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/ 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

ประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

ประพฤติมิชอบ/
มาตรการลงโทษ
หากเกิดการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบเกิดขึ้นแก่
บุคลากรให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

3.  การติดตามผล
และการเผยแพร่
การแก้ไขปัญหา
การร้องเรียนและ
ร้องทุกข์ 

 



 
 

 
เอกสารแนบทา้ย 

 
แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำรปรับเปล่ียนฐำนควำมคิดและ

ทัศนคติในกำรรักษำประโยชน์ส่วนรวม 
 กิจกรรม/โครงกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1.  ประกำศและเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนคณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 
  2.  ประกำศและเผยแพร่นโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตของคณะ 
กำรบัญชีและกำรจัดกำร 
  3.  เผยแพร่จรรยำบรรณบุคลำกรท้ังสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำรสีขำวให้บุคลำกรและนิสิตได้ทรำบ 
ท่ัวกัน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 



 

 



 
5.  ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนภำครัฐ Integrity and Transparency Assessment : (ITA) 



แผนงานที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรและเคร่ืองมือในกำรป้องกันกำรทุจริต  
 กิจกรรม/โครงกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1.  พัฒนำและเพิ่มช่องทำงกำรร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  2.  แจ้งเวียนแนวทำง/ช่องทำงกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ทรำบโดยท่ัวถึงกันท้ังคณะ 
  3.  เปิดเผยข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรของคณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 
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