
 

แผนปฏบิัติการดา้นการป้องกัน  และปราบปราม การทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

  



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. หลักการและเหตุผล   
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินเป็นบริหาร
สาธารณะ และยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการของส่วนราชการส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง พนักงานของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมส่อไปทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้องโดยมิชอบ มีการทำในลักษณะขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรม 
และจากภายปัญหาที่พบจาการน าเสนอของสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ของส่วนร าชการมีการ
ทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามมาและเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand )” โดยมียุทธศาสตร์หลักที่ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต ๖) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) 
ประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ      
ว่าด้วยการป้องกันทุจริตระยะที ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ถือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินเพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและโปร่งใสใน
การดำเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
จะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ จึงเป็นหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจอย่างโปร่งใสและปลอดจาก
การทุจริตในหน่วยงานและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  
  
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสุจริต บรรลุผลตามหน้าที่ และพันธกิจของหน่วยงาน 
 ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในการท างานของบุคลากรและผู้บริหารของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
 
๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑  บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามภารกิจของหน่วยงาน  
 ๓.๒  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  
 ๓.๓  มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
 
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยปลอดจากทุจริตคอร์รัปชั่น  
 



๕. แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 แบ่งออกเป็น ๔ แผนยุทธศาสตร์ดังนี้  
  ๕.๑  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ๕.๒  ยุทธศาสตร์สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ๕.๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก  
  ๕.๔ ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปรามปรามการทุจริต  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑   
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

๑.๑.๑ ปรับฐานความคิด
บุคคลากรและนักศึกษาให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

  ๑.๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน  

 ๑.๑.๒ ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านการทุจริต  

๑.๑.๒.๑ พัฒนาจิตสำนึก
สาธารณะ  

 ๑.๑.๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ด้านทุจริต  

๑.๑.๓.๑ นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในงาน
กล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติต่อต้านทุจริต  

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒   
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

๒.๑.๑ วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล  

๒.๑.๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  

    ๒.๑.๑.๒ กำหนดมาตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

    ๒.๑.๑.๓ การกำหนดบทลงโทษใน
กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ 
เป็นความผิดในทางบริหาร  

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓   
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก  

๓.๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต  

๓.๑.๑.๑ พัฒนาระบบการท างาน
แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริต  

  ๓.๑.๒ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต  

๓.๑.๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต  



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๓.๑.๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต  

๓.๑.๑.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต  

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔   
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต  

๔.๑.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุกจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  

๔.๑.๑.๑ การปรับปรุงระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑ ปรับฐาน
ความคิดบุคคลากร
และนักศึกษาให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวม  

๑.๑.๑ ส่งเสรมิและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

๑) กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการต่อต้าน
การทุกจริตสำหรับ
นักศึกษา (ออนไลน์) 

๑) เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต  
๒) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
นักศึกษาด้านต่อต้าน
การทุจริต  
  

๑) ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีรับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจรติ  

ร้อยละ ๘๐  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

คณะ/สำนักวิชา/
โครงการจดีตั้ง/
สาขาวิชา 

  ๒) กิจกรรมส่งเสริม
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการต่อต้าน
การทุจริตสำหรับ
บุคคลากร  
(ออนไลน์) 

๑) เพื่อให้บุคคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต  
๒) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
บุคคลากรด้าน
ต่อต้านการทุจริต  
  

๑) ร้อยละของ
บุคคลากรทีร่ับรูด้้าน
การต่อต้านการทุจรติ  

๑๐ หน่วยงาน  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๕,๐๐๐ บาท) 

มหาวิทยาลยั/คณะ/ 
สำนัก/กอง  

  ๓) วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและกำหนด
มาตรการจัดการ
ความเสีย่งท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน  

๑) เพื่อป้องกันและ
ลดความเสีย่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน  
  

๑) มหาวิทยาลัยมี
การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและมาตรการใน
การจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของ
หนว่ยงาน  

หน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต่อต้านทุจรติ  

๑.๒.๑ ส่งเสรมิให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต่อต้านทุจรติ 
 

๑) กิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตสำนึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล สำหรบั
นักศึกษา (ออนไลน์) 

๑) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลัก  
ธรรมาภิบาล  

๑) จำนวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
๒) ร้อยละนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสรมิด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  
 

ร้อยละ ๘๐  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

คณะ/สำนักวิชา/
โครงการจดีตั้ง/
สาขาวิชา 

  ๒) กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

๑) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทำกจิกรรม 
บำเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ  

๑) จำนวนกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิต
สาธารณะ  
๒)ร้อยละของ  
นศ.ร่วมกิจกรรม  
  

ร้อยละ ๘๐  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

คณะ/สำนักวิชา/
โครงการจดีตั้ง/
สาขาวิชา 

๑.๓ ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต  
  

๑.๓.๑ นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การกล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
ทุจริต  

๑) โครงการสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การดำรงชีวิต
บุคลากร  

๑) เพื่อให้บุคคลากรมีความ
เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

๑) ระดับความเข้าใจ
ของบุคคลากร
เกี่ยวกับการน้อมนำ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและ 
ดำรงชีวิต  
๒) จำนวนบุคลากรที่
เข้าร่วมอบรม  

ร้อยละ ๘๐  
  
  
  
  
  
  
ร้อยละ ๗๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๕,๐๐๐ บาท) 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยั 

 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ วางมาตรการ
เสรมิในการสกดักั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล  

๒.๑.๑ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย  

๑) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

๑) เพื่อประชาสมัพันธ์การ
ดำเนิน งานของมหาวิทยาลัย 
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
๒) เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงาน
ได้ใช้hSocial Media  
ในการประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม้หาวิทยาลัย  
๓) เพื่อประกาศเจต จำนง
ต่อต้านการทุจริต  

๑) ร้อยละของข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามเกณฑ์
การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๘๐  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

มหาวิทยาลยั  

  ๒) เผยแพร่แผน/
ผลงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและของ
มหาวิทยาลยั  

๑) เพื่อเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง  

๑) จำนวนของ
หน่วยงานท่ีมีการ
เผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศจดัซื้อจัดจา้ง  

ร้อยละ ๗๐  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

มหาวิทยาลยั / คณะ 
/สำนัก / กอง  

  ๓) ประเมินคณุธรรม
และธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
และผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลยั  

๑) เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
ของผู้บริหารใหม้ีคุณธรรมและ   
ธรรมาภิบาล  

๑) จำนวนหน่วยงาน
ที่ผู้บริหารหน่วยงาน
ได้รับการะประเมิน
คุณธรรมและ  
ธรรมาภิบาลโดย
คณะกรรมการ
ประเมินการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลยั  
๒) คะแนนผลการ
ประเมินของผูบ้ริหาร  

ร้อยละ ๗๐  
  
  
  
  
  
  
  
  
ไม่น้อยกว่าระดับดี  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 

มหาวิทยาลยั /  
สำนักอธิการบดี / 
คณะ / สำนัก / กอง  

 



 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ เพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
ทุจริต  

๓.๑.๑ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย  

๑) จัดอบรมเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(ออนไลน์) 

๑) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและ
สามารถนำไปปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด  

๑) ร้อยละของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องที่
เข้าอบรม การจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ  

ร้อยละ ๘๐  
  
  
  
  
  
  
  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

กองคลัง  

 ๓.๑.๒ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้
บุคคลากรปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณและ
ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน
ราชการ  

๑) การให้ความรู้และ
ปลูกจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ  

๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคคลากรปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

๑) ร้อยละของ
บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละ ๘๐ หรือ 
มากกว่าร้อยละ ๘๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สำนักงานกฎหมาย 

  ๒) กำหนดมาตรการ 
กลไก และ ระบบใน
การป้องกันการรับ
สินบน  

๑) เพื่อป้องกันการรับสินบน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

๑) มหาวิทยาลัย มี
มาตรการกลไกและ
ระบบการป้องกันการ
รับสินบน  

มีมาตรการกลไกและ
ระบบการป้องกันการ
รับสินบน  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สำนักงานกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต  

๓.๒.๑ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปดิ
โอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมลูเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต  

๑) โครงการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจดัซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

๑) เพื่อให้บุคคลทั่วไปท่ีมีความ
สนใจเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจดั
จ้างของมหาวิทยาลัย 
เท่าเทียมกัน  

๑) จำนวนระบบการ
เผยแพร่ข้อมลูการ
จัดการจดัซื้อจัดจา้ง
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

๑ ระบบ  
  
  
  
  
  
  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒) โครงการปรับปรุง
ระบบช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนและ
การจัดการข้อ
ร้องเรียน  

๑) เพื่อจัดการเรื่องร้องเรยีน  ๑) จำนวนระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  

๑ ระบบ  ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สำนักงานกฎหมาย 

๓.๓ พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านป้องกัน
ทุจริต  

๓.๓.๑ พัฒนา
บุคลากรในดา้นการ
ป้องกันและปราม
ปรามทุจรติ  

๑) โครงการสรา้ง
ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินคณุธรรม
และความโปรงใส  

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  

๑) ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม  

ร้อยละ ๘๐ หรือ 
มากกว่าร้อยละ ๘๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

ทุกหน่วยงาน 

  ๒) โครงการสรา้ง
ความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร  

๑) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจในการต่อต้านการทุจรติ  

๑) ระดับความรูค้วาม
เข้าใจ 
  
๒) ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ระดับมากกว่า ๔  
  
  
ร้อยละ ๘๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

ทุกหน่วยงาน 

  ๓) โครงการอบรม
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ 
ค่านิยม และความสื่อ
สัตยส์ุจรติ กลุ่ม
ผู้บริหาร  

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ทัศนคติ ค่านิยม และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติต่อองค์กร  
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสำคญัขององค์กรที่มีต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาต ิ

๑) ระดับความรูค้วาม
เข้าใจ 
  
๒) ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ร้อยละ ๘๐ หรือ 
มากกว่าร้อยละ ๘๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 
 

สำนักงานยุทธศาสตร ์



 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๓) เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก
แก่ภายในและภายนอก  
๔) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำ
หลักคุณธรรมและจริยธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน อันก่อให้ 
เกิดสติปัญญาและความรักใน
องค์กรของตนเอง 

    

  ๔) โครงการอบรม
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ 
ค่านิยม และความสื่อ
สัตยส์ุจรติ กลุ่ม
บุคลากรสาย
สนับสนุน  

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ทัศนคติ ค่านิยม และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติต่อองค์กร  
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสำคญัของที่มีต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาต ิ
๓) เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก
แก่ภายในและภายนอก  
๔) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  
นำหลักคณุธรรมและจริยธรรม
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันก่อให้ 
เกิดสติปัญญาและความรักใน
องค์กรของตนเอง 

๑) ระดับความรูค้วาม
เข้าใจ 
  
๒) ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ร้อยละ ๘๐ หรือ 
มากกว่าร้อยละ ๘๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

สำนักงานยุทธศาสตร ์

 
 
 
 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา / 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๕) โครงการอบรม
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ 
ค่านิยม และความสื่อ
สัตยส์ุจรติ กลุ่ม
อาจารย์  

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ทัศนคติ ค่านิยม และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติต่อองค์กร  
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสำคญัของที่มีต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาต ิ
๓) เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก
แก่ภายในและภายนอก  
๔) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  
นำหลักคณุธรรมและจริยธรรม
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันก่อให้ 
เกิดสติปัญญาและความรักใน
องค์กรของตนเอง 

๑) ระดับความรูค้วาม
เข้าใจ 
  
๒) ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ร้อยละ ๘๐ หรือ 
มากกว่าร้อยละ ๘๐  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(๑๐,๐๐๐ บาท) 

สำนักงานยุทธศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๔.๑ ปรับปรุงกลไกใน
การรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตใหม้ี
ประสิทธิภาพ  

๔.๑.๑ ปรับปรุงกลไก
ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตต่างๆ ใหม้ี
ความรวดเร็วเข้าถึงได้
โดยง่าย  

๑) กิจกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน  

๑) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลากำหนด  

๑) ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละ ๘๐  
  
  
  
  
  

ต.ค. ๖๔– ก.ย. ๖๕ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

มหาวิทยาลยั/ สำนัก/ 
อธิการบดี/ คณะ/ 
สำนัก/ สถาบัน/ กอง 

 
 
 


