
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิัติการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560  - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 
รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยก าหนดไว้ใน 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ  และ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
  (1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
  (2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  (4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  (5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ 
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ 
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จากสภาพปัญหาที่พบหรือจากสื ่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพบว่า ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ราชการจะมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของหน่วยงานราชการตามมา ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ    
ในส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายข้อ 10 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส มีระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และสร้างจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ        
การทุจริต” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตลอดจน
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม  รวมถึงการ
ประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและการสร้างค่านิยมสุจริต และประเมิน 
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แนวทางในการป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรที่สะท้อนได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้เห็นถึงในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ (พ.ศ.2563-2565) 

2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. เพื่อส่งเสริม /เสริมสร้างให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
เป้าหมาย 

1. บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ     

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกภาคส่วน และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้บุคลากรอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุล การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจิตส านึกในการ

ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส       

ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

วิสัยทัศน์ :  "ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
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เป้าหมายปี 2564   :  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 
 
พันธกิจ : 

1. ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจ 
 

กลยุทธ์      
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
ในองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
 

ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
/กิจกรรม

หลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

O34  
เจตจ านงสจุริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรม
เผยแพร่
ประกาศ
เจตจ านงสุจรติ
ของผู้บริหาร
ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูง
ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์การ
ด าเนินงานด้วย
การซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตาม
หลักธรรมา    
ภิบาล 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับรู้เจตจ านง

สุจรติของ
ผู้บริหาร 

บุคลากรรับรู้
ร้อยละ 80 

- กลุ่มงาน
เลขานุการ 
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ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
/กิจกรรม

หลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

O35  
การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

กิจกรรมพัฒนา
มาตรการ/แนว
ทางการ
ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานของ 
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
( Integrity 
and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) ใน
ประเด็นที่มีค่า
คะแนนน้อย
กว่าร้อยละ 80 

พัฒนาองค์กรให้
เกิดคุณธรรม
และความ 
โปร่งใส 

ร้อยละของ
มาตรการ/
แนวทางที่
ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานของ 
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

ร้อยละ 100 - คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

O38 กิจกรรม
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 
1. การมอบ 
นโยบาย ใน
การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ 
สุจรติ 
2. การประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจรติและ
มุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้
ส าเรจ็ตามพันธ
กิจของ
มหาวิทยาลยั 

1. เพื่อ 
เสรมิสร้าง 
วัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยม
ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจรติ
เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจรติ  

จ านวนของ
บุคลากรที่มสี่วน
ร่วมกิจกรรมการ
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

จ านวน 200 คน งบประมาณ 
30,000 บาท 
 

คณะกรรม 
การฯ การ
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 
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ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
/กิจกรรม

หลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การ
ประชาสมัพันธ์
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ 
สุจรติผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 
4. จัดการ
สัมมนา
ออนไลน์ เรื่อง 
สร้างจิตส านึก
การบริการบน
พื้นฐานความ
เพียงพอ 

 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 
 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ  
ร้อยละความสอดคล้องในการพัฒนาเว็บไซต์ 
  
แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

O7 กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณ์ในการ
เผยแพร่ข้อมลูสุจรติ
ต่อสาธารณะ 

1.เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 

จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ข้อมูลสุจริตต่อ
สาธารณะอย่าง
น้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

อย่างน้อย 12 
ครั้ง /ป ี
 
 
 
 

- งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

O8 

 

2. เพื่อเป็น
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน
และ
บุคคลภายนอก 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลสุจริต 
อย่างน้อย
จ านวน 2 
ช่องทาง 

3 ช่องทาง - งาน
ประชาสมัพันธ์ 

O9  3. เพื่อพัฒนา
ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ของ
หน่วยงาน 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลสุจริต 
อย่างน้อย
จ านวน 2 
ช่องทาง 

2  ช่องทาง - งาน
ประชาสมัพันธ์ 

O32 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนา
เว็บไซต ์
 

1. เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารของ
มหาวิทยาลยัผ่าน
เว็บไซต ์
2. เพื่อพัฒนา
เว็บไซตห์น่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลยัให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานเวบไซต์
ภาครัฐ 
3. เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

1. จ านวนช่อง
ทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 
2.  
ร้อยละความ
สอดคล้องของ
เว็บไซหน่วยงาน
กับมาตรฐาน
เว็บไซตภ์าครัฐ 

1. 3 ช่องทาง 
2. ร้อยละความ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
เว็บไซตภ์าครัฐ 
มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
 
 
 

25,000 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

O33 
การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

โครงการเสรมิสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียในการ
ด าเนิน งานตาม
ภารกิจ 
1.กิจกรรมจดัท า
ประกาศ มาตรการ

1.เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ตั้งแต่การร่วม
วางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วม 

ระดับ
ความส าเร็จการ
มีส่วนร่วม
ด าเนินงานของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ระดับ 1 ส ารวจ
ปัญหาความ

ระดับ
ความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 
5 ระดับ 

10,000 ส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได ้
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ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วมของผู้มี
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
2.กิจกรรมทบทวน
และรับฟังความ 
คิดเห็นเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
3.กิจกรรมท าแผน
ความต้องการในการ
ขอรับบริการ 
4.กิจกรรมสรุปผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ งานบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น หรือร่วม
ติดตาม
ประเมินผล 
2.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
การท างานของ
หน่วยงาน 

ต้องการในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดย
การมีส่วน
ร่วมกับผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ระดับ 2 จัดท า
แผนบริการ
วิชาการที่
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
ระดับ 3 
ด าเนินการตาม
แผนบริการ
วิชาการโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ 4 ก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนบริการ
วิชาการแบบมี
ส่วนร่วม 
ระดับ 5 สรุปผล
การด าเนินงาน
ในภาพรวม และ
ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วม) 
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต 

 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. จ านวน หรือมาตรการ หรือระบบกลไกในการบริหารงานเพื ่อความโปร่งใสและป้องกัน        
การทุจริต อย่างน้อย 7 มาตรการ 
 2. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลง 
 3. ร้อยละความส าเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ  
/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

O29  
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ

ทุจริต O30  
ช่องทางแจง้
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริต 

O31  
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประจ าป ี

1.โครงการ

พัฒนา

จรรยาบรรณ

ข้าราชการ

และบุคลากร 

1.เพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์และ
บุคลากรปฏบิัติ
ตาม
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพล
เรือนและ
บุคลากร 

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผล
ประเมินตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2.จ านวน
บุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชู
การเป็นผู้
ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 
 

จ านวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
80 

50,000 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

 2.กิจกรรม
การบริการ
ประชาชน
เพื่อให้เกิด
ความพึง
พอใจแก่
ประชาชน
โดยทัดเทียม
กันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

2.เพื่อส่งเสริม
การจัดบริการ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

2.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

1.ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  
มีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

- 
 
 
 
 
 
 

กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี/ทุก
หน่วยงาน 
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ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ  
/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมการ
ลดขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงาน 

 2 (กระบวนงาน 
ได้แก่ 
กระบวนการยืม
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ,
กระบวนการการ
ให้บริการ) 

- กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

 การรณรงค์ 
เผยแพร่ข้อมลู 

ข่าวสาร ด้าน
การป้องกัน
การทุจริตและ
ส่งเสริม
คุณธรรม 

จริยธรรม 

เพื่อรณรงค์
ปลูกฝังด้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

ช่องทางการ
เผยแพร ่ข้อมูล
ข่าวสาร 

3 (ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์
หลักของ
หน่วยงาน
,facebook, 
Line) 

- กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

 เพื่อลดจ านวน
ข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ภายใน
หน่วยงาน 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี
ลดลงหรือไมม่ีการ
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

- กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 

 การจัดท า
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 

และตดิตาม
ประเมินผล 

เพื่อทบทวน และ
ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต
ฯ ให้สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ 

ป้องกันการทุจริต
ฯ และนโยบาย 

กฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
มีแผน ปฏิบัติการ
ป้องกันการ ทุจริต 

1 (แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต) 

- คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
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ประเด็นการ
ประเมินที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการ  
/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  เพื่อติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน ปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

ร้อยละผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

ร้อยละ 80  - กองนโยบาย
และแผน 

O36  
การประเมิน
ความเสีย่งการ
ทุจริตประจ าป ี

การจัดการ
ความเสีย่งการ
ทุจริต 

1. เพื่อประเมิน
ความเสีย่งการ
ด าเนินงานหรือ
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 
2. เพื่อจัดการ
ความเสีย่งการ
ด าเนินงานหรือ
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
ลดลง 

หน่วยงานต่างๆมี
ความเสีย่งการ
ด าเนินงานท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดการ
ทุจริตลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
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 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

 


