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คำนำ 
  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต ขับเคลื่อนมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 
2570) โดยมุ่งเน้นการกำหนดแนวทางการบริหารงานที่เป็นธรรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื ่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
   
 
 
         
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพเชรบูรณ์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (21) 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ขับเคลื ่อนแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ไดด้ำเนินการและให้ความสำคัญในหลากหลายมิติเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อันส่งผลให้เกิดผลกระทบและผลลัพธ์ต่อประเทศไทยที่สำคัญ
ซึ่งจากการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 สะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวม
ระดับประเทศ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เกิดความตระหนักและมีความพยายามที่จะพัฒนามากขึ้น ทั้งความ
พยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนความ
พยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้
ประชาชนสามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ อันเป็นสัญญาณในทางที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื ่อลดโอกาสหรือความเสี ่ยงที ่บุคลากรในหน่วยงาน          
จะกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างไรก็ตามจากผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2564 ยังเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญถึงสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยว่ายังมีความรุนแรงและเป็น
ปัญหาเรื้อรัง นอกจากนั้น ทัศนคติของผู้ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยที่สะท้อนผ่านคะแนน 
CPI แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมายังขาดการสร้างการรับรู้ที ่ถูกต้อง หรือการรับรู้ในเชิงบวกผ่านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
กับผู้ประเมินในแหล่งข้อมูลทั้ง 9 แหล่ง ที่ใช้ในการประเมินคะแนน CPI ของประทศไทย 
 

 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
มุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมและเชื่อมโยงกับการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต และการบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนแม่บท ฯ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่
ยังคงเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย เช่น การเรียกรับสินบนในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
การยักยอกเบียดบังเงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการ และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ทำให้ประชาชนและ
นักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขาดความเชื่อมั่น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการกำหนดแนวทางเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การแก้ไขปรับปรุงระเบียบ กฎหมายและมาตรการป้องกันการทุจริตต่าง  ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากระบวนงานให้มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ลดการใช้ดุลพินิจ การเปิดเผย
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและให้สิทธิประชาชนในการตรวจสอบการทำงาน 
การกำกับ ติดตาม ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพการกำหนดสภาพบังคับต่อหน่วยงานผู้อนุญาต และบทลงโทษ
ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที ่ของรัฐที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายให้ชัดเจน การเพิ ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
ดำเนินคดีทุจริตให้รวดเร็ว เป็นธรรม เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดควบคู่ไปกับการสร้างการ
รับรู้เชิงลึกเชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต       
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ถึงความพยายามของรัฐบาลและหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รั ปชันในประเทศไทยแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามและหน่วยงานผู้ประเมิน CPI ทั้ง 9 แหล่งข้อมูล โดยการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อให้นานาประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั้งนี้ การยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้
การทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกไปในแนวทางเดียวกัน จะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและ
ภาพลักษณ์ใหม่อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเทียบเคียงกับนานาประเทศในระดับสากลต่อไป 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2566 จัดทำขึ ้นบนพื้นฐานหลักการที ่สอดคล้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินการป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
รวมถึงการนำไปจัดการระบบในการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรามปรามทุจริตของมหาวิทยาลัย ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริงต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ในการป้องกันการทุจริต  
 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  
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๕. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้แปลงแนวทางตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 - 2580) ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ.256๖ – 
256๗) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ดังนี้ 
 5.1 แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
   ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5.2 แผนระดับท่ี ๒ 
  ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 
   แนวทางการพัฒนา : 
   (๑) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอม วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
   (๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
   (๓) ปรับระบบเพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
   (๔) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที ่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   วัตถุประสงค์รวม : 
   (๑) ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
   (๒) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบ
ได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
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   เป้าหมายรวม : 
   ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ 
  ๓) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
   หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
   เป้าหมายที่ 1 : การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
   กลยุทธ์ที ่ 2 : การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
   กลยุทธย่อยที่ 2.2 : สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย     
มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปั ญหา 
และการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
  ๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต รองรับวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 : การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ของหน่วยงานภาครัฐ 
   ตัวช้ีวัด : 
   (1) ค ่าด ัชน ีการร ับร ู ้การท ุจร ิต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
   (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   กลยุทธ์ : 
   (๑) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
   (๒) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ
การทุจริต 
 5.3 แผนระดับท่ี ๓ 
 1) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ป.ช 
 เป้าหมายในภาพรวม : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตัวชี้วัดภาพรวม 
จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย(อันดับ/คะแนน) และหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
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 2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายที่ ๑ : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายที่ ๒ : คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 เสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริต ความ
ตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กร
และนักศึกษา 

1.1.1 ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาให้รู้จัก
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ละอายต่อการกระทำผิด มีพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีเพิกเฉย หรืออดทน 
ต่อการทุจริต หรือร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.1.2 เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ สร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมสูง 
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานของรัฐ
ยึดถืออย่างเคร่งครัด และมีส่วนร่วม
ในการต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

2.1 วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

2.1.1 กำหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
2.1.2 กำหนดหรือพัฒนามาตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต 

2.2.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่
สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 
2.2.2 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน 
หรือกระบวนการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ 

2.3 พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3.1 พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และป้องกันการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
2.4 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.4.1 พัฒนา ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  
2.4.2 มีมาตรการในการคุ้มครอง
พยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารราชการด้วยความ
โปร่งใส 

3.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

3.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารและการดำเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

3.2 การแสดงเจตนารมณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่และการ
บริการงานด้วยความสื่อสัตย์
สุจริต  

3.2.1 แสดงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และการบริการงานด้วย
ความสื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 เสรมิสร้าง
จิตสำนึก ค่านยิม
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
การต่อต้านการ
ทุจริต ความ
ตระหนักรู้ให้
บุคลากรในองค์กร
และนักศึกษา 

1.1.1 ปลูกฝังความ
ซื่อสัตยส์ุจรติให้แก่
บุคลากร และ
นักศึกษาให้รู้จัก
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความ
ละอายต่อการ
กระทำผดิ มี
พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจรติ มีเพิกเฉย 
หรืออดทน 
ตอ่การทุจรติ หรือ
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

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

1) เพื่อสร้างเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม   
ความพอเพียง ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
ป้องกันปัญหาการ
คอรัปช่ัน 
ในมหาวิทยาลัยฯ 
2) เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักและสำนึกใน
การพัฒนาตนเองให้เป็น
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 
คณะละ 200 
คน 

มี.ค 66 10,๐๐๐ บาท 
 

- กองพัฒนา
นักศึกษา สำนักงาน
อธิการบด ี
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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 

    

 1.1.2 เสริมสรา้ง
หลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานและ
การบริหารราชการ 
สร้างค่านิยมให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
คนเป็นผู้มคีุณธรรม
สูง ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม ประมวล
จริยธรรมที่
หน่วยงานของรัฐ
ยึดถืออย่างเคร่งครดั 

1) กิจกรรมการ
ประชุมเพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม 
No Gift Policy
ค่านิยมสจุริต และ
การต่อต้านการทุจรติ
ในหน่วยงาน 
“อินทนิลช่อสะอาด” 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2) เพื่อปลุกจิตสำนึก
หรือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมให้เจา้หน้าท่ี
ในการปฏิเสธการรับ
ของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
 

1) บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยม
สุจรติ และการต่อตา้น
ทุจริต 
2) บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการเสรมิสร้างเสริม
วัฒนธรรมให้เจา้หน้าท่ีใน
การปฏิเสธการรับ
ของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

กลุ่มบุคลากร
รณรงค์เพื่อ

เสรมิสร้างการ
บริหารงานท่ี

โปร่งใส เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ของจำนวนกลุ่ม

บุคลากร 

ก.พ.- เม.ย.
66 

5,000 บาท 
 
 
 
 
 

- งานประกัน
คุณภาพและการ
ประเมิน 
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และมสี่วนร่วมใน
การต้านการทุจริต 

2) กิจกรรม
เสรมิสร้างมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน 
และบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ี
หน่วยงานของรัฐต้อง
ยึดถือปฏิบัต ิ
 
 

1) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความรู้ 
ฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากรใหม้ีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม 
2) เพื่อสร้างเครือข่าย
คณะทำงานให้คำปรึกษา 
ตอบคำถามทาง
จริยธรรม และให้
คำแนะนำการปฏิบัติที่
ควรกระทำหรือไม่ควร
กระทำแก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลยั 

1) บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้รับการเสรมิสร้างความ
ตระหนักรู้ในการปฏิบัติ
ราชการตามประมวล
จริยธรรมที่หน่วยงานของ
รัฐต้องยึดถือปฏิบตั ิ
 

 

บุคลากรใน
มหาวิทยาลยั

จำนวน 300 คน  

ก.พ.- เม.ย.
66 

45,000 
 
 
 
 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2.1 วางมาตรการ
เสรมิในการสกดักั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน  
ธรรมาภิบาล 

2.1.1 กำหนด
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

1) มาตรการการใช้
จ่ายงบประมาณ 

1) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย
ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ถูกต้องตามระเบียบ      
มีความคุ้มคา่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
2) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการเบิกจ่าย
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

1) ทุกหน่วยงานมี
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
สอดคล้องกับแผนการใช้ 
จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 95 ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- กองนโยบายและ
แผน สำนักงาน
อธิการบด ี
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2) มาตรการส่งเสริม
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
บุคลากรใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน 

1) หน่วยงานจัดทำคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ตามภารกิจ 
2) หน่วยงานจัดทำคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามภารกิจ 

ร้อยละ 100 
ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
- สำนักงาน
อธิการบด ี
- สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 2.1.2 กำหนดหรือ
พัฒนามาตรการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1) กิจกรรมการ
ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) เพื่อประเมินความ
เสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏบิัติหน้าที่ท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2) เพื่อสร้างมาตรการใน
การป้องกันและการลด
โอกาสการทุจริต 

1) มีมาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสีย่งอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

1) มีมาตรการ
ดำเนินการในการ
บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

ต.ค ๖5 - 
ก.ย.๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพและการ
ประเมิน 
 

3) การตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 

1) เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการดำเนินงาน
จะบรรลผุลวัตถุท่ีวางไว้
2) เพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  

1) ร้อยละ 100 ของ
ความถูกต้องของเอกสาร
การดำเนินงาน/โครงการ
2) ร้อยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นตาม 

ร้อยละ 100 ต.ค ๖5 - 
ก.ย.๖6 

7๐,๐๐๐ บาท - งานตรวจสอบ
ภายใน 
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ทางด้านงบประมาณ  
การเงิน  การบัญชี   
การพัสดุ  และด้านอ่ืนๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์  ว่าเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และ
นโยบายที่กำหนด 
4) เพื่อให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้ทราบปญัหา
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
สามารถ 
. 
 
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  และ
ทันเหตุการณ ์

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กำหนด 
3) ร้อยละ 100 ของ
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว  และทัน
เหตุการณส์ุจรติ 
(กระบวนการคดิ  ซื่อสัตย์
สจุรติ  พอเพียง  วินัย  
จิตสาธารณะ) ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้รับบริการมคีวามพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 เพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

2.2.1 พัฒนา
มาตรการเชิงรุกที่
สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตใน
หน่วยงาน 

1) มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาการ
ทุจริต 

1) เพื่อกำหนดแนว
ทางการป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ 
2) เพื่อกำหนดแนวทาง
ดำเนินการทางวินัย ทาง

1) มหาวิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติภารกิจอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2) มหาวิทยาลัยปลอด
จากทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตใน
หน่วยงานลดลง
หรือไมม่ีเลย 

ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพและการ
ประเมิน 
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปกครอง และทาง
กฎหมายกับบคุลากรที่
ทุจริต 
3) เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามไม่ให้เกิดการ
กระทำผดิและทุจริต 

2) 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  

ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานทรัพย์สินและ
สวัสดิการ สำนักงาน
อธิการบด ี

 2.2.2 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 ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.3 พัฒนารปูแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.3.1 พัฒนา
รูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

1) กิจกรรมรายการ
วิทยุ “อินทนิลช่อ
สะอาด” 

1) เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมให้
บุคลากรและผู้รับฟัง
รับชมรายการวิทยุ
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
2) เพื่อเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร สร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากร 
ทุกระดับ 

1) บุคลากรในหน่วยงาน 
และผูร้ับฟังรับชมรายการ
วิทยุ ได้รับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยม
สุจรติ และการต่อตา้น
ทุจริต 
2) บุคลากรในหน่วยงาน
และผูร้ับฟังไดร้ับการ
สื่อสาร สร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ 

บุคลากรภายใน
หน่วยงานและ
ผู้รับฟังรับชม
รายการวิทย ุ

ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประกัน
คุณภาพและการ
ประเมิน กอง
นโยบายและแผน 

2.3.2 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ
เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

1) ระบบช่องทางการ
สื่อสาร Q&A  

1) เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารระหวา่ง
หน่วยงานและ
ผู้รับบริการ 

1) มีการปรับปรุงระบบ
ช่องทางการสื่อสาร Q&A 

1 ระบบ ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

2.4 ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.4.1 พัฒนา 
ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  

1) กิจกรรมปรับปรุง
ระบบช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน 

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

1) มีการปรับปรุงระบบ
ช่องทางการจัดการรับ
เรื่องร้องเรียน 

1 ระบบ ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สำหรับเรื่องร้องเรยีน
และเบาะแสเกี่ยวกับการ
กระทำผดิ และการ
ทุจริต 

2.4.2 มมีาตรการ
ในการคุ้มครอง
พยาน (Witness) 
และผู้ใหเ้บาะแส 
(Whistleblower) 
เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 

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

1) มีแนวทางการคุ้มครอง
พยาน และผู้ใหเ้บาะแส 

มีแนวทางการ
คุ้มครองพยาน 
และผู้ใหเ้บาะแส
1 แนวทาง 

ต.ค ๖5 - 
ก.ย. ๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 
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กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สำหรับเรื่องร้องเรยีน
และเบาะแสเกี่ยวกับ 
การกระทำผิด  
และการทุจริต 
4) เพื่อกำหนดแนวทาง
ดำเนินการทางวินัย  
ทางปกครอง และทาง
กฎหมายกับบคุลากรที่
ทุจริต 
5) เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามไม่ให้เกิดการ
กระทำผดิและทุจริต 

ยุทธยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
3.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

3.1.1 มีการเปิดเผย
ข้อมูลการบริหาร
และการดำเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลการดำเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

1) ร้อยละของข้อมูลการ
เผยแพรต่ามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 100 
ของเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ต.ค ๖5 - 
ก.ย.๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพและการ
ประเมิน 
 

2) มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต ์

1) เพื่อให้การดำเนินงาน
การเปิดเผยข้อมลู 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารไดส้ะดวก และ
ตรวจสอบการ

1) มีกรอบแนวทาง 
ขั้นตอน/กระบวนการการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อผ่าน
เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์
ของหน่วยงาน 

มีกรอบแนวทาง 
ขั้นตอน/
กระบวนการการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
ผ่านเว็บไซต์  

ต.ค ๖5 - 
ก.ย.๖6 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 



~ 18 ~ 
 

กลยุทธ ์ แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ดำเนินงานของ
หน่วยงานได ้

3.2 การแสดง
เจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
การบริการงานด้วย
ความสื่อสตัยส์ุจรติ  

3.2.1 แสดง
เจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
การบริการงานด้วย
ความสื่อสตัยส์ุจรติ 
เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

1) กิจกรรมแสดง
เจตจำนงสจุริตของ
ผู้บริหารและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

1) เพื่อแสดงถึง
เจตนารมณห์รือคำมั่นว่า
จะปฏิบัตหิน้าท่ีและ
บริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติโปร่งใส
และเป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
2) เพื่อเผยแพร่เจตจำนง
สุจรติของผู้บริหารให้
บุคลากรไดร้ับทราบ 

1) ร้อยละผลการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากร
ภายใน ข้อ i25 

ร้อยละ 85 มี.ค. - เม.ย
66 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและ
แผน 
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