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คำนำ 
  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ     
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อนมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
การทุจริต ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมุ่งเน้นการกำหนดแนวทางการบริหารงานที่เป็นธรรม เสริมสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
   
 
 
         
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์) 
         รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพเชรบูรณ์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื ่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ในภาพรวม       
ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้ปัจจัย  เงื่อนไขที่มีความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งบริบทแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคม     
เกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่    
ของตนเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต ถือเป็นปัญหาที่
สำคัญ ส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง         
ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่นการทุจริตเชิงนโยบาย การฟอกเงินเป็นต้น    
 

 ตามคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand )” 
โดยมียุทธศาสตร์หลักท่ีครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้าน  การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ๖) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index :CPI) ประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม        
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
รวมถึงการนำไปจัดการระบบในการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามทุจริตของมหาวิทยาลัย          
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริงต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงานของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย  
 
๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑ บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามภารกิจของหน่วยงาน  
 ๓.๒ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  
 ๓.๓ มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
 
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน  
 ๔.๑ มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๔.๒ มหาวิทยาลัยปลอดจากทุจริตคอร์รัปชัน  
 
๕. แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แบ่งออกเป็น           
    ๔ แผนยุทธศาสตร์ดังนี้  
 ๕.๑ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ๕.๒ ยุทธศาสตร์สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ๕.๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก  
 ๕.๔ ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปรามปรามการทุจริต 
 
6. ข้อดี และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   6.1 ข้อด ี
   1) เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) บุคลากรของหน่วยงานมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน 
กฎหมาย ซ่ึงทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
  6.2 ปัญหาอุปสรรค 
   1) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผล
กระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้สมบูรณ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 ปรับฐานความคิดบุคลากร
และนักศึกษาแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน 
การเรียนการสอน การนำเสนอ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในทุกระดับ 
1.1.2 การกำหนด พัฒนา หรือ
ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจารรยาบรรณวิชาชีพ และมี
การประกาศใช้อย่างจริงจัง 

1.2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านการทุจริต 

1.2.1 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
1.2.2 การใช้เครื่องการสื่อสาร
ทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

2.1 วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล 

2.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
2.1.2 กำหนดมาตรการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

3.1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 

3.3 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

3.3.1 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

3.4 พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.4.1 พัฒนาและยกระดับ
รูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

4.1 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 การปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
  4.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและ

ความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน 

 4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยาน (Witness) และ
การแจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการการทุจริต 

4.2.1 มีมาตรการในการคุ้มครอง
พยาน (Witness) และผู้ให้
เบาะแส (Whistleblower) ที่มี
ความน่าเชื่อถือและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้คุ้มครอง 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1.1 ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
และนักศึกษาแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1.1 การกำหนด 
พัฒนา หรือปรับปรุง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 

๑) อบรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาล 
“มหาวิทยาลัย
โปร่งใส บัณฑิตไทย 
ไม่โกง”  
 
 

1) เพื่อสร้างเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม   
ความพอเพียง ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
ป้องกันปัญหาการ
คอรัปช่ัน 
ในมหาวิทยาลัยฯ 
2) เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักและสำนึกใน
การพฒันาตนเองให้เป็น
เยาวชนท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความพอเพียง 
ค่านิยมที่ดีงามในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
3) เพื่อสนับสนุนให้
สถาบัน อุดมศึกษานำ
ความโปร่งใสมาใช้ในการ
บริหารจดัการ และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นกลไก
ในการควบคุมตดิตาม
การทุจริต เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบาย 

1) เชิงปริมาณ  
  (๑)  ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร 
จำนวน ๒๕ คน 
  (๒)  นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ๕ คณะ 
จำนวน ๑,๐๐๐ คน 
2) เชิงคุณภาพ 
  (๑) นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจติ
สาธารณะ เพิ่มมากขึ้น 
  (๒) นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักและสำนึกในการ
พัฒนาตนเองให้เป็น
เยาวชนท่ีดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม ความพอเพียง 
ค่านิยมที่ดีงามในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
  (๓)  สถาบันอุดมศึกษา
นำความโปร่งใสมาใช้ใน
การบริหารจัดการ เพื่อ
เพิ่มแระสิทธิภาพการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็น
กลไก 

นักศึกษา 5 คณะ 
จำนวน 200 คน 

มี.ค. 65 12,๐๐๐ บาท 
 

- กองพัฒนา
นักศึกษา สำนักงาน
อธิการบด ี
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
    ในการควบคุมตดิตามการ

ทุจริต เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบาย 
๑.๑.๓ กลุม่เป้าหมายการ
ดำเนินโครงการ 
  (๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร  
จำนวน ๒๕   คน 
  (๒)  นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ๕ คณะ 
จำนวน ๑,๐๐๐ คน รวม 
๑,๐๒๕ คน 

    

  2) กิจกรรมการ
ประชุมเพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต 
และการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
“อินทนิลช่อสะอาด” 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2) เพื่อแสดงเจตจำนง
สุจรติของอธิการบด ี
3) เพื่อแสดงถึงการ
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

1) บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยม
สุจรติ และการต่อตา้น
ทุจริต 
2) บุคลากรในหน่วยงาน
มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตยส์ุจรติ  

กลุ่มบุคลากร
รณรงค์เพื่อ

เสรมิสร้างการ
บริหารงานท่ี

โปร่งใส เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ของจำนวนกลุ่ม

บุคลากร 

ก.พ.- เม.ย.
65 

7,550 บาท 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและ
แผน 
 



~ 8 ~ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
  3) มาตรการการใช้

ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

เพื่อกำหนดมาตรการ 
แนวทาง และกลไกใน
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
สำหรับบคุลากรของ
มหาวิทยาลยั 

1) มหาวิทยาลัยมีขั้นตอน 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

มีขั้นตอน 
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ และการ
ขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

ม.ค. - มี.ค. 
65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานทรัพย์สินและ
สวัสดิการ สำนักงาน
อธิการบด ี

1.2 ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านการทุจรติ 
 

1.2.2 การใช้เครื่อง
การสื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1) กิจกรรมรายการ
วิทยุ “อินทนิลช่อ
สะอาด” 

1) เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมให้
บุคลากรและผู้รับฟัง
รับชมรายการวิทยุ
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
2) เพื่อแสดงถึงการ
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 
 

1) บุคลากรในหน่วยงาน 
และผูร้ับฟังรับชมรายการ
วิทยุ ได้รับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยม
สุจรติ และการต่อตา้น
ทุจริต 
2) บุคลากรในหน่วยงาน
และผูร้ับฟังรับชมรายการ
วิทยุมีค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์
สุจรติ 

บุคลากรภายใน
หน่วยงานและ
ผู้รับฟังรับชม
รายการวิทย ุ

ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
กองนโยบายและ
แผน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2.1 วางมาตรการ
เสรมิในการสกดักั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล 

2.1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

1) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลการดำเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลยั 

1) ร้อยละของข้อมูลการ
เผยแพรต่ามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 100 
ของเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ต.ค ๖4 - 
ก.ย.๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
กองนโยบาย
และแผน 

  2) กิจกรรมแสดง
เจตจำนงสจุริตของ
ผู้บริหารและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์
หรือคำมั่นว่าจะปฏิบตัิหน้าที่
และบรหิารหน่วยงานอยา่ง
ซื่อสัตยส์ุจรติโปร่งใสและ
เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
2) เพื่อเผยแพร่เจตจำนง
สุจรติของผู้บริหารให้
บุคลากรไดร้ับทราบ 

1) ร้อยละผลการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากร
ภายใน ข้อ i25 

ร้อยละ 85 มี.ค. - เม.ย
65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
กองนโยบาย
และแผน 
 

 2.1.2 กำหนด
มาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

1) การตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

1) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การดำเนินงานจะบรรลผุล
วัตถุท่ีวางไว้2) เพื่อพิสูจน์
ความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขตา่งๆ  
ทางด้านงบประมาณ  
การเงิน  การบัญชี   
การพัสดุ  และด้านอ่ืนๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

1) ร้อยละ 100 ของ
ความถูกต้องของเอกสาร
การดำเนินงาน/โครงการ
2) ร้อยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กำหนด 
3) ร้อยละ 100 ของ
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

ร้อยละ 100 ต.ค ๖4 - 
ก.ย.๖5 

๙๐,๐๐๐ บาท - งานตรวจสอบ
ภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ราชภัฏเพชรบรูณ์  ว่าเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย
ที่กำหนด 
4) เพื่อให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้ทราบปญัหาการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปญัหา
ต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  
และทันเหตุการณ ์

ได้อย่างรวดเร็ว  และทัน
เหตุการณส์ุจรติ 
(กระบวนการคดิ  ซื่อสัตย์
สจุรติ  พอเพียง  วินัย  
จิตสาธารณะ) ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้รับบริการมคีวามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

  2) มาตรการการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัดำเนินการ
เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ ถูกต้องตาม
ระเบียบ      
มีความคุ้มคา่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
2) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

1) ทุกหน่วยงานมี
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
สอดคล้องกับแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 95 ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กองนโยบาย
และแผน 
สำนักงาน
อธิการบด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
3.1 เพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

3.1.1 พัฒนา
มาตรการเชิงรุกที่
สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตใน
หน่วยงาน 

1) มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาการ
ทุจริต 

1) เพื่อกำหนดแนว
ทางการป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ 
2) เพื่อกำหนดแนวทาง
ดำเนินการทางวินัย ทาง
ปกครอง และทาง
กฎหมายกับบคุลากรที่
ทุจริต 
3) เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามไม่ให้เกิดการ
กระทำผดิและทุจริต 
 

1) มหาวิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติภารกิจอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2) มหาวิทยาลัยปลอด
จากทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตใน
หน่วยงานลดลง
หรือไมม่ีเลย 

ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและ
แผน 
 

3.3 พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.3.1 พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระบบ
บริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลด
ขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้
ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี 

1) ระบบบริการ    
e-service 

1) เพื่อเป็นช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
2) เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดลุพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ี 

1) มีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการให้บริการ e-
service อย่างน้อย 3 
ระบบ 

3 ระบบ ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.4 พัฒนารปูแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง

3.4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ

1) ระบบช่องทางการ
สื่อสาร Q&A  

1) เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารระหวา่ง

1) มีการปรับปรุงระบบ
ช่องทางการสื่อสาร Q&A 

1 ระบบ ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
สร้างสรรคเ์พื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

หน่วยงานและ
ผู้รับบริการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
4.1 ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
การ 
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ 
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็วเข้าถึง
ได้ง่าย 

1) กิจกรรมปรับปรุง
ระบบช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1) เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ร้องเรียนทีร่วดเร็ว
ปลอดภัยและเป็น 
ความลับ สำหรับ
บุคลากรและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกในการ
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
การกระทำผิดและการ
ทุจริต 
2) เพื่อให้มีระบบและ
แนวทางดำเนินการ
สำหรับเรื่องร้องเรยีน
และเบาะแสเกี่ยวกับการ
กระทำผดิ และการ
ทุจริต 
 

1) มีการปรับปรุงระบบ
ช่องทางการจัดการรับ
เรื่องร้องเรียน 

1 ระบบ ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 4.1.2 การสร้าง

ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1) มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียน 

1) เพื่อกำหนดช่องทางที่
ปลอดภัยและเป็น
ความลับ สำหรับ
บุคลากรและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกในการ
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
การกระทำผิดและการ
ทุจริต 
2) เพื่อให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรยีนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระทำผดิ
และการทุจริตจากการ
ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือ 
การกระทำในลักษณะ 
ที่เปน็การปฏิบตัิที่เป็น
ธรรม รวมถึงผู้ที่ถูก
ร้องเรียนกรณียังไม่
พิสูจน์ได้วา่มีการทุจริต
จริง 
3) เพื่อให้มีระบบและ
แนวทางดำเนินการ
สำหรับเรื่องร้องเรยีน
และเบาะแสเกี่ยวกับ 
การกระทำผิด และการ
ทุจริต 

1) มีการปรับปรุงระบบ
ช่องทางการจัดการรับ
เรื่องร้องเรียน 

 
1 ระบบ 

ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
4) เพื่อกำหนดแนวทาง
ดำเนินการทางวินัย  
ทางปกครอง และทาง 
กฎหมายกับบคุลากร 
ที่ทุจริต 
5) เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามไม่ให้เกิด 
การกระทำผิดและทุจริต 

4.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยาน 
(Witness) และการ
แจ้งเบาะแส  
(Whistleblower) 
และเจา้หน้าท่ีใน
กระบวนการการ
ทุจริต 

4.2.1 มมีาตรการ
ในการคุ้มครอง
พยาน (Witness) 
และผู้ใหเ้บาะแส 
(Whistleblower) ที ่
มีความน่าเช่ือถือ
และสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้คุ้มครอง 

1) มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียน 

1) เพื่อกำหนดช่องทางที่
ปลอดภัยและเป็น
ความลับ สำหรับ
บุคลากรและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกในการ 
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
การกระทำผิดและการ
ทุจริต 
2) เพื่อให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรยีนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระทำผดิ
และการทุจริตจากการ
ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือ
การกระทำในลักษณะ 
ที่เป็นการปฏิบตัิที่เป็น
ธรรม รวมถึงผู้ที่ถูก
ร้องเรียนกรณียังไม่

1) มีแนวทางการคุ้มครอง
พยาน และผู้ใหเ้บาะแส 

มีแนวทางการ
คุ้มครองพยาน 

และผู้ใหเ้บาะแส
1 แนวทาง 

ต.ค ๖4 - 
ก.ย. ๖5 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตาม 

กลยุทธ ์
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
พิสูจน์ได้วา่มีการทุจริต
จริง 
3) เพื่อให้มีระบบและ
แนวทางดำเนินการ
สำหรับเรื่องร้องเรยีน
และเบาะแสเกี่ยวกับ 
การกระทำผิด  
และการทุจริต 
4) เพื่อกำหนดแนวทาง
ดำเนินการทางวินัย  
ทางปกครอง และทาง
กฎหมายกับบคุลากรที่
ทุจริต 
5) เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามไม่ให้เกิดการ
กระทำผดิและทุจริต 
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