กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ

๒๔๖๙/๒๕๖๔

วันที่

๒๘ ก.ย. ๖๔

เวลา

๑๙:๒๑ น.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. ๑๔๗๘

สทร/ ๔๓๒

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน
(ไตรมาส ๔)
เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
อ้างตามเอกสารเลขที่ บบ. ๑๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาส ๔)
นั้น
ในการนี้ สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาส ๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมายังกอง
บริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดดังเอกสารตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 ก.ย. 64 เวลา 12:38:17 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQBBA-DYANg-BBAEE-ARgAz

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน)
หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้
28 ก.ย. 64 เวลา 15:23:07 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RgBBA-EQANw-A2ADY-AMAAz

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
28 ก.ย. 64 เวลา 18:00:33 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MAA2A-EEARg-BBAEU-AOAA4

มอบหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อทราบและรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(นายชำนิ นิลอรุณ)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
29 ก.ย. 64 เวลา 15:56:15 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQA3A-EEAMw-BBADY-AQgBG

รับทราบ มอบคุณอรพรรณดำเนินการ

(นางสาวบุศรา ศรีกระหนก)
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
29 ก.ย. 64 เวลา 17:13:56 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQBCA-EUANA-BDADU-AMwBD

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวอรพรรณ กันทะเขียว)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป
29 ก.ย. 64 เวลา 19:56:16 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAA3A-DIAQQ-BEAEY-AMAAx

 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
 รอบที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
 รอบที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
 รอบที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

โครงการ/ 1.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
กิจกรรม :
ผู้กากับดูแล :
ลาดับ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คณะ/วิทยาลัย

1
2

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3
4
5
6
7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8
9
10

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนต์

11

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

12

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

13

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

14
15
16
17
18

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง

รอบที่ 1

19
20

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

21
22

สานักทรัพย์สินและรายได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา

23

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

24

หน่วยตรวจสอบภายใน

25

วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม

26

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

27

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

28

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

29

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
รวม
รวม รอบที่ 1 + รอบที่ 2

รายการหลักฐาน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ75

21.51

 90.28

บรรลุ

91.30

บรรลุ

96.47

บรรลุ

33.33
(ว.นานาชาติ)

100
10.91

บรรลุ
22.48

26.67
100

กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบที่ 2

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อสังคม
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 75
หน่วยงานเจ้าภาพ :
กองบริหารงานบุคคล
จานวนบุคลากรทั้งหมด จานวนบุคลากรที่มีส่วนร่วม
คิดเป็นร้อยละ
ในการทากิจกรรม

38.70

41.12

100

100

100

79.82 ใบเซ็นต์ชื่อเข้าร่วมโครงการ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

100
13.37

124

บรรลุ
9.08
22.45

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ : 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรม : 1.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด : 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

โครงการ "อว. พารอด โดย เข้าร่วมดาเนินการส่งมอบอาหารกล่อง
สวนสุนันทา"
ให้แก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยใน
โครงการ "อว. พารอด โดยสวนสุนันทา"
โครงการ "อว. พารอด โดย เข้าร่วมดาเนินการส่งมอบอาหารกล่อง
สวนสุนันทา"
ให้แก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยใน
โครงการ "อว. พารอด โดยสวนสุนันทา"

วันที่จัด/เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
20-ก.ย.-64

21-ก.ย.-64

สถานที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานประจารอบ
 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
 รอบที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
 รอบที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
 รอบที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ใบเซ็นต์ชื่อเข้าร่วมดาเนินการส่งมอบอาหารกล่อง ให้แก่
ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยใน โครงการ "อว. พารอด โดย
สวนสุนันทา" ในวันที่ 20 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ใบเซ็นต์ชื่อเข้าร่วมดาเนินการส่งมอบอาหารกล่อง ให้แก่
ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยใน โครงการ "อว. พารอด โดย
สวนสุนันทา" ในวันที่ 21 กันยายน 2565

