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คำนำ 

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนา           

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้น 

อยางตอเนื่องทำใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ

การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก  การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสำคัญ 

ที่หนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ

แขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูกันไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝง

ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้น  

มิใหเกิดการทุจริตได   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       

พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนดไว

อีกทางหนึ่งดวย 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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สารบัญ 

 

             หนา 

 

 สวนที่ ๑  บทนำ 

 ความเปนมา       ๓ 

 

สวนที่ ๒ ขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร   ๕ 

 

สวนที่ ๓ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ท่ีเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต     ๖ 

 

สวนที่ ๔ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 วัตถุประสงค / เปาหมาย / มาตรการ/    ๘ 

   แนวทางการดำเนินการ และตัวชี้วัดการดำเนินการ  

 กิจกรรมโครงการแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ๑๑ 

 การติดตามประเมินผล              ๑๗ 

 

ภาคผนวก                  ๑๘ 
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สวนที่ ๑ 

บทนำ 

 

ความเปนมา 
 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริต

ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอน   

มากขึ้น ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่น ๆ 

มากมายและสงผลกระทบในวงกวาง ประเทศไทยพยายามที่จะแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ดวยการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงกำหนดวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็งท่ัวทั้ง

สังคมไทย เพ่ือใหเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล  

 รูปแบบการทุจริตที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ไมวาจะเปนการทุจริตตอหนาที่คือการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในตำแหนงหรือหนาที่หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจจะ

ทำใหผู อ่ืนเชื่อวามีตำแหนงหนาที่  ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอำนาจในการแสวงหา

ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสำหรับตนหรือผูอ่ืน ซึ่งการกระทำเพ่ือประโยชนของตนเอง ในขณะปฏิบัติ

หนาที่เพื่อสวนรวมนั้นเปนการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและสวนรวม  และการคอรัปชั่นเปนอีกรูปแบบ

หนึ่งของการทุจริตในบางกรณีคอรัปชั่นอาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและตางจากการโกง ยักยอก รีดไถ 

การขู โดยมองวา การคอรัปชั่นเปนการกระทำของคนสองฝายที่หาประโยชนรวมกันจากฝายท่ีสาม เชน       

การติดสนิบนหรอืหมายถึงการฉอราษฏรบังหลวง การเบียดบังเอาโดยอำนาจหนาที่ราชการ รูปแบบการทุจริต

คอรัปชั่นที่พบเห็นโดยทั่วไป เกิดจากปจจัยหลายอยางไมวาจะเปนสภาพสังคมของประเทศน้ัน ๆ ระบบ

การเมืองการปกครอง โอกาสที่จะเขาถึงขอมูลนำไปสูการคอรัปชั่น เชน 

๑. การคอรัปชั่นขนาดใหญ (Grand Corruption) คือ การคอรัปชั่นที่โดยทั่วไปแลวมีขนาด

ของวงเงินจำนวนมาก 

๒. การคอรัปชั่นขนาดยอย (petty corruption) คือ การคอรัปชั่นในวงเงินจำนวนนอย 

๓. การคอรัปชั่นในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ (administrative corruption) คือ 

คอรัปชั่นที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการปฏิบัติ การบังคับใชระเบียบ การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
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๔. การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย (policy corruption) คือ การคอรัปชั่นที่มีอิทธิพลตอรูปแบบ

ตาง ๆ ในเชิงโครงสราง ทั้งดานนโยบาย การดำเนินการ หรือการบริหารงาน โดยการใชขอกำหนดของ

กฎหมายรองรับ 
 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเปนไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหการดำเนินงานดานการปองกันการทุจริตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิบรรลุเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป  
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สวนที่ ๒ 

ขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

 

๑. ปรัชญา (Philosophy)  

 เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตนแบบ ที่นอมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรูตามแนวพระราชดำริ 

บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ทำใหชุมชนเขมแข็งพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

๓. พันธกิจ (Mission) 

 ๑) เพ่ิมคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     

แบบบูรณาการโดยการนอมนำคณุธรรม จริยธรรมและความรูตามแนวพระราชดำริ 

 ๒) ผลิตบัณฑิตโดยเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยกระบวนการบูรณาการวิจัยและพัฒนาแกปญหาทองถ่ิน 

 ๓) สรางองคความรูดวยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

 ๔) จัดกระบวนการภายในโดยเนนการบริหารจัดการตวัเอง เพื่อพัฒนาองคการอยางย่ังยืน 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  

 ๑) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ เพ่ือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 

 ๒) การผลิตและพัฒนาครูใหมีอัตลักษณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับ และ

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

 ๓) การพัฒนาระบบการวิจัยและการบริการวิชาการที่กอใหเกิดผลตอการแกปญหาและตอบสนองตอ

ความตองการในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยใชแนวทางตามพระราชดำริ 

 ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงเนนการสรางธรรมภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัว

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
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สวนที่ ๓ 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ที่เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดมีการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๖๕  โดยใชผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนพ้ืนฐานในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางจิตสำนึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและ

นักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือการปองกันการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่  ๓ สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ

บริหารงานขององคการ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนำผลการดำเนินงานท่ีผานมาประกอบการพิจารณาจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดกำหนดมาตรการและแนว

ปฏิบัติจากสถานการณที่เกิดข้ึน ปญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริต การดำเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริต เชน          

การเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร การมอบอำนาจหนาท่ี การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ การเขาถึงชองทางการรองเรียน การตรวจสอบ

การดำเนินงาน เปนตน สรุปสาระสำคัญได ดังนี้ 

๑) การสรางความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการอยูรวมกันในสังคมและการปฏิบัติงาน 

เปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย สุจริต 

เสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม การพัฒนา การฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคติธรรมจากกรณีตัวอยางที่สงผลตอการมี     

เจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง 

๒) การจัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน เพ่ือให

บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินรวมถึงมีการติดตามผลการ

ดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน และสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานตระหนัก

ถึงความสำคญัของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
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๓) จัดใหมกีารพัฒนาระบบการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรและผูรับบริการของมหาวิทยาลัยฯ 

สามารถเขาถึงขอมูลไดงายไมซับซอน และมีความสะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูลตาง ๆ  

๔) การจัดการเรื่องรองเรียน พัฒนาชองทางการเขาถึง และเปดเผยขอมูลผลการดำเนินงาน         

แจงข้ันตอนการดำเนินการตางๆ ใหผูรับบริการทราบ เพื่อความโปรงใสในการบริหารงานและการ

ใหโอกาสผูที่ ไดรับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เชน การรายงานผลการ

ดำเนินงานเรื่องรองเรียนตางๆ การจัดทำสถิติเรื่องรองเรยีน การจัดทำชองทางการเขาถึง เปนตน 

๕) การจัดทำประกาศ ระเบียบ คำสั่งตาง ๆ ซึ่งเปนกลไกในการบริหารงาน ทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ จะตองมีข้ันตอน มีกระบวนการในบริหารงาน การควบคุมกำกับดูแล และการ

ติดตามท่ีสำคัญ เชน การออกประกาศการบริหารงานและการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

ของผูบริหาร การออกประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ การออกคำสั่งการมอบหมายงานใหกับคณะผูบริหารทั้งระดับตนและระดับสูง  

เปนตน 

๖) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีการแตงตั้งจากบุคคลภายนอกเขามาเปนคณะทำงานสวนหน่ึง และการลงพื้นที่

สำรวจความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเพ่ือนำขอมูลที่ไดรับมาพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส

มากยิ่งขึ้น เชน การจัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569  การประชุมฯ วิภาพษนโยบายและเปาประสงคแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  การมีสวนรวมในการจัดทำโครงสรางหนวยงานและกรอบ

อัตรากำลัง กิจกรรมการเปดโอกาสในการเสริมสรางความรัก ความสามัคคีความมีระเบียบวินัย

เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น เปนตน  

๗) การดำเนินการเพ่ือควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการตามมาตรการตาง ๆ เพ่ือให

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว เชน การจัดทำคูมือการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต คูมือการ

ดำเนินการเรื่องรองเรยีน  คูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใหบริการ เปนตน  

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

อยางตอเนื่อง และไดมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานใหอธิการบดีทราบ เชน การรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน การรายงานผลการดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงประจำป การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานประจำป เปนตน 
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สวนที่ ๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 

๑. วัตถุประสงค  

๑.๑ สรางทัศนคติ ความตระหนักรับรู บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ใหสามารถ

แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

๑.๒ เพ่ือใหเกิดกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในการยับย้ังการทุจริตและวัฒนธรรม

รวมกันสอดสองดแูล 

๑.๓ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริต 

  

๒. เปาหมาย 

๒.๑ รอยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแผนปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพิบูลสงคราม สำเร็จตามแผนงาน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๒๒  รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวารอยละ ๘๕  

๓.๓ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ประโยชนสวนรวมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมและผลประโยชนสวนตนได 

  

๓. มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ และตัวชี้วัดการดำเนินการ  

ประเด็นยุทธศาสตรวาดวยการปองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

   ยุทธศาสตรที่  ๑ สรางจิตสำนึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   วัตถุประสงค  

๑. สงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๒. เพ่ือปลูกฝงจิต สำนึก สรางทัศนคติและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริต การไมทนกับ

การทุจริต 
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๓. เพ่ือสงเสริมการใชและการกำกับดูแลการประพฤติ ปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหเปนไปตามหลักประมวลจริยธรรม 

   มาตรการ 

๑. สรางความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกันในสังคม และการ

ปฏิบัติงาน  

๒. สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย 

สุจริต เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม  

 

   ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการปองกันการทุจริต 

   วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความโปรงใสตามเกณฑ

มาตรฐานความโปรงใส รอยละ ๘๕ ข้ึนไป 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนไดเขาถึง 

๓. เพ่ือเสรมิสรางระบบบรหิารการตอตานการทุจริตและติดตามประเมินผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   มาตรการ 

๑. สรางความโปรงใสในหนวยงาน โดยใหดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสที่

กำหนด 

๒. เสริมสรางกระบวนการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริต 

 

   ยุทธศาสตรที่  ๓ สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคณุธรรมและมีความโปรงใสในการ

บริหารงานขององคการ 

   วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ นำนโยบายของผูบริหารดานการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสนำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๒. เสริมสรางกระบวนการปฏิบัติงานดานความโปรงใสใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวม สราง

การรับรู 

   มาตรการ  

๑. เผยแพรขอมูลขาวสาร การประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยฯ 

๒. ขับเคลื่อนมาตรการดานความโปรงใสทุกมาตรการใหเปนรูปธรรม 
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   ยุทธศาสตรที่  ๔ สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของ

บุคลากร 

   วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม 

๒. เพื่อสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารดานการปองกันการทุจริตและ       

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ 

๑. สงเสริมใหมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๒. สงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานภาครฐัในปที่ผานมา  
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กิจกรรมโครงการของ 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มาตรการ / แนวทางในการดำเนินงานตามแผนการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางจิตสำนึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งปม. 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการคายจิตอาสา จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย

ละ ๘๐ 

สนับสนุนใหมีการเขารวมกิจกรรม    

จิตอาสาและแสดงความสามารถใน

ระดับตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูการ

เสียสละ และมีจิตอาสา มีคุณธรรม

จริยธรรม  ความรูทั กษะทางด าน

ปญญาและความสัมพันธระหวางบุคคล  

    ๘๐,๐๐๐- คณะครุศาสตร  

(ผศ. อ.อนุพงษ กมุกะ

มกุล) 

๒. โครงการเปดบานครูดี   

ศรีพิบูลย ๒๕๖๕ 

จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย

ละ ๘๐ 

สนับสนุนใหนักศึกษาใหมไดรับความรู 

เตรี ยมความพ รอม เป นบั ณ ฑิ ตที่        

พึงประสงค เปดอากสใหผูปกครองมี

สวนรวมในการปองกันดูแลสงเสริม

พัฒนาหรือแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

    ๒๐,๐๐๐- คณะครุศาสตร  

(ผศ. อ.อนุพงษ กมุกะ

มกุล) 

๓. โครงการจิตอาสา 

สานสัมพันธพ่ีนอง 

จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

เพ่ือสรางจิตสำนึกในดานจิตสาธารณะ

หรือจิตอาสาใหแกนักศึกษา 

    ๑๕,๐๐๐- 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรกัษ) 

๔. โครงการแนวปฏิบัติที่ดี

ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

บุ ค ล าก รส ายส นั บ ส นุ น

วิชาการ 

จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีใน

การทำงานดานตางๆ  

   

 

 ๑๐,๓๐๐- คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

(นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร) 
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ยุทธศาสตรที ่ ๒  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันการทุจริต  

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งปม. 

 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. จัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับ

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA)  

มีการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงาน

และทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา

รวมกันและพัฒ นาแผนการประเมิ น

คุณธรรมฯ   

หนวยงานตอบแบบประเมินฯ ครบทุก

ขอคำถาม 

     งานตรวจสอบภายใน  

๒ . รวมประชุมการชี้ แจง 

เร่ือง แนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส

ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ข อ ง

หนวยงานภาครัฐ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ออนไลน) 

จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

ผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูท่ี

ไดไปปฏิบัติงานและใชเปนแนวทางใน

ตอบแบบประเมินโครงการคุณธรรม

และความโปรงใสได 

  

 

 

 

 

   งานตรวจสอบภายใน 

๓. พัฒนาระบบ/เว็บไซต

การเปดเผยขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช

จายตาง ๆ  แกผูมีสวนได

สวนเสีย  

มี ก า ร เผ ย แ พ ร ข อ มู ล แ ผ น /ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

/แผนการจัดซื้อจัดจาง ในเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

มีการเผยแพรขอมูล/ผลการปฏิบัตงิาน

และแผนการใชงบประมาณ แผนการ

จัดซื้อจัดจาง เปนตน  

     งานตรวจสอบภายใน  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. หลักสูตรรายวิชา       

“การตอตานการทุจริต” 
จำนวนนั กศึกษ า ท่ี เข า เรี ยน รายวิช า        

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

นั ก ศึ ก ษ า มี วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ไ ม ท น          

ตอการทุจริต 

     วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน  

(อ.ภูวเดช วงศเอี่ยม) 
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แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมา

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๕. จัดทำระบบรับแจงเรื่อง

รองเรียน (ออนไลน) และ

ช อ งท างก ารถ าม -ต อ บ 

(ออน ไล น ) บ น เว็ บ ไซต

มหาวิทยาลัยฯ  

ชองทางการเขาถึงเพื่อถาม ตอบ และ

รองเรียน ไมนอยกวา ๒ ชองทาง  

บุคคลทั่วไปสามารถติดตอสอบถาม

ขอมูลหรือรองทุกข ไดหลากหลาย

ชองทางและรวดเร็ว  

     - งานนิติกร  

กองบริหารงานบุคคล 

- งานประชาสัมพันธ 

กองกลาง 

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตรที ่ ๓  สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานขององคกร 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑.จัดทำประกาศและ

เผยแพร มาตรการ        

การบริหารงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใส

ของมหาวิทยาลัยฯ  

มีการจัดทำมาตรการการบริหารงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใสโดยผูบริหาร

สูงสุดคนปจจุบันและมีการดำเนินการตาม

มาตรการ 

อ ธิ ก ารบดี ป ระก าศน โยบ ายการ

บริหารงานดานคุณธรรมและความ

โปร งใส เก่ี ย วกั บการงด ให /งดรับ 

ของขวัญจากการปฏิบัติหนาที่ และ

ขับเคลื่อนนโยบายรวมกัน 

    - งานตรวจสอบภายใน  

๒. การขับเคลื่อนมาตรการ

เก่ียวกับการสงเสริมความ

โปรงใส 

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการดำเนินงานดาน

การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน  

มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการขับเคลื่อน

กิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ไม

นอยกวารอยละ ๘๐  

     งานตรวจสอบภายใน 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

๓ . โค ร ง ก า ร ป ร ะ เมิ น

คุณธรรมและความโปรงใน

ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ข อ ง

หนวยงานภาครฐั (ITA) 

ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ รอยละ ๘๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ไดรับคะแนนผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ 

     งานตรวจสอบ

ภายใน 
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ยุทธศาสตรที ่ ๔  สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. จัดทำกระบวนการและ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

หนวยงานมีการรายงานผลการดำเนินงาน

เรื่องรองเรียนการทุจริต อยางนอย ๑ ครั้ง

ตอป 

หนวยงานมีการดำเนินการรายงานผล

หรือชี้แจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ ใหผูที่

รองเรียนรับทราบผลการดำเนินงาน 

อยางนอย ๑ ครั้งตอป 

    - - งานนิติกร กอง

บริหารงานบุคคล 

 

๒. รายงานผลการตรวจสอบ

ประจำป 

 

ร อยละความเสร็ จของการตรวจสอบ

ประจำป ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

หนวยงานมีการติดตามและรายงานผล

การตรวจสอบประจำป  

 

     

- 

งานตรวจสอบภายใน 

 



๑๗ 

 

การติดตามและประเมนิผล 

 เพื่อใหการดำเนินการตามแผนปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังตอไปน้ี 

 

ท่ี 
การติดตาม/

ประเมินผล 
ระยะเวลา ผูใหขอมูล วิธีการ กลไก 

๑ ประเมินความสำเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม  

ไตรมาสที่ ๒ และ

ไตรมาสท่ี ๔ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการ

ประจำป 

 

๑. หนวยงานเจาของ

โครงการรายงานผล 

๒. คณะกรรมการฯ 

สรุปผลนำเสนอ

อธิการบดีหรือผูที่

เก่ียวของ 

๒ ประเมินประโยชนของ

แผนปองกันการทุจริต 

ไตรมาสท่ี ๔ คณะกรรมการ

ดำเนินงานฯ 

๑. รายงานสรุปผล

การจัดทำโครงการ  

๒. ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วัดของโครงการ 

๑. สรุปผล ขอดี 

ขอเสีย ประโยชน ของ

การปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต  

๒. หาแนวทางการ

แกไขปญหา เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงการ

ทำงานใหดีขึ้น 

๓ กระบวนการจัดทำ

แผนงาน/แผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต

ในปถัดไป 

ไตรมาสท่ี ๔ คณะกรรมการ

ดำเนินงานฯ 

ประชุมระดมสมอง

เพ่ือจัดทำแผน 

สรุปผลและ

ประเมินผล  

๑. นำแผนฯ เสนอ

อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๒. พัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

แบบรายงานผลการปฏิบตัติามแผนปฏบิตัิการปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ ............. เดือน  

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความก้าวหน้า/ผลการ

ดำเนินงาน ได้รับ ผลการเบกิจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรางจิตสำนึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



๒๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความก้าวหน้า/ผลการ

ดำเนินงาน ได้รับ ผลการเบกิจ่าย 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการปองกันการทุจริต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



๒๑ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความก้าวหน้า/ผลการ

ดำเนินงาน ได้รับ ผลการเบกิจ่าย 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานขององคกร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



๒๒ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วดั 
ความก้าวหน้า/ผลการ

ดำเนินงาน ได้รับ ผลการเบกิจ่าย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔   สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบคุลากร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


