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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



ค ำน ำ 
 
 ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน                
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ            
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ              
ด้านต่างๆ  โดยการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นการขับเคลื่อนค าสั่ง            
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ              
ที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ และตอบสนองต่อนโยบายของนายกรัฐมนตรี                
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบการบริหารราชการ                  
ให้มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562  โดยมุ่งเน้นการก าหนดแนวทางการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
เพ่ือสร้างความตระหนักและความร่วมมือการในด าเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยมุ่งเน้นการก าหนดแนวทาง           
การบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนในการปรับปรุงระบบงาน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
อย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด และ 
2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันการทุจริตในองค์กร 

เป้าประสงค ์
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด  
 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์  
1.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรทุกระดับ 
เป้าประสงค ์
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
ตัวชี้วัด  
2.1 จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
2.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
กลยุทธ์  
2.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

  
 โดยมหาวิทยาลัยจะใช้แผนฉบับดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตให้มีความชัดเจนต่อไป 



สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า   
บทสรุปผู้บริหาร ก 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  และ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                   
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา          
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี               
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตหรือ                  
ประพฤติมิชอบใดๆ ในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการสร้างหลักการด าเนินงานที่ดี               
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้าง
การด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียทุกภาคส่วน               
โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการด าเนินงานที่มีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการที่ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
 1.2.3 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1.3 กระบวนกำรจัดท ำ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการวิเคราะห์โครงการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยฯในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริต ซึ่งพบว่า ส่วนมากเป็นกิจกรรมด้านการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันไม่ให้
นักศึกษาและบุคลากรประพฤติตนไปในแนวทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่สอดคล้องอยู่ในโครงการต่างๆ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการแก้ไขและพัฒนาผล            
การด าเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในปีที่ผ่านมา เช่น สนับสนุน             
ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น จัดท าโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เกิด
ความชัดเจน รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคลินิก ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น จากที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม  
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 1) 

ทบทวนผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมาและวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 2) 

เผยแพร่แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจรติมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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 จากแผนภาพข้างต้น การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กองนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนข้อมูลผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 1)     

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ในการประชุมครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่                        
13 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
จันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 1)  

3. กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ร่าง 2)  

4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 2) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562                   
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  

5. กองนโยบายและแผนปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                
และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)  

6. กองนโยบายและแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแผนปฏิบัติการที่ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ             
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 1.4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด               
ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 1.4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีกรอบแนวทางการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1.5 เปรียบเทียบแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม) และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) 
 

ประเด็นส ำคัญ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม) 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ ำปีงบประมำณ              
พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม
เป็นมหาวิทยาลัยที่มรีะบบการ
บริหารงานท่ีเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีตระหนักและมี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจรติ
อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคณุธรรม
และความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ           
ในระดับประเทศ” 

แก้ไขใหม ่

2. พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

2. สร้างองค์ความรู้ดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
ทุกระดับ 

บริหารจดัการการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

แก้ไขใหม่   

3. ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. ยกระดับการบริหารจัดการ 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน           
การป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต 

1. การป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 

2. สร้างองค์ความรู้ดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร         
ทุกระดับ 

แก้ไขใหม่   

4. เป้าประสงค์ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบการ 
บริหารจดัการและแนวทาง        
การด าเนินงานในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ         
การประพฤตมิิชอบ สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติทีเ่กี่ยวข้อง และ
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงมีการบรูณาการ
การด าเนินงานร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือ

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
องค์กรการปฏิบตัิงานอย่าง
สุจรติ 

แก้ไขใหม่   
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ประเด็นส ำคัญ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม) 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ ำปีงบประมำณ              
พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อนการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบให้เกิด
ประสิทธิภาพร่วมกัน 

2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้แก่
บุคลากร นักศึกษา หรือมีผูส้่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้เกิด
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น 
สาเหตุ ประเภท และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่ตนเอง 
องค์กร สังคม และประเทศชาติ
จาก  การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็น
การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม 
และจิตส านึกในความซื่อสัตย์
และการต่อต้านทุจริต 

5. ตัวช้ีวัด 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1.2 จ านวนเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้าง 
ความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ         
จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.2 จ านวนสื่อประชาสมัพันธ์      
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กร  

3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

แก้ไขใหม่   

6. กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการด าเนินงาน           
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส            

1. ส่งเสรมิการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ

แก้ไขใหม่   
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ประเด็นส ำคัญ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม) 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ ำปีงบประมำณ              
พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย         
กับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ 
ในการผลักดันและขับเคลื่อน              
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตร่วมกัน 

2.1 ส่งเสริมการจัดกจิกรรม
เสรมิสร้างองค์ความรู้                   
ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์รูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้ความรู้และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่
บุคลากร นักศึกษา หรือ             
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

2. ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ            
ในการปฏิบัติงานอย่างสุจรติ 

7. ค่านิยมร่วม CRU (Chandrakasem 
Rajabhat University) 
Clear and anti-corruption 
Red Flag and Whistleblower 
Unification 

CRU (Chandrakasem 
Rajabhat University) 
Clear and anti-corruption 
Red Flag and Whistleblower 
Unification 

คงเดิม 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ด าเนินการตามกรอบนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นส่วนสนับสนุนในการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 
2.1 นโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายการด าเนินงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 
12 กันยายน 2557 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือนโยบายข้อที่ 10               
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบในภาครัฐโดยได้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ 
สามารถสรุปรายละเอียดนโยบายโดยสรุปดังนี้ 
 1. ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกัน 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน ด าเนินงานตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ เป็นต้น 
 2. กระจายอ านาจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก              
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีข้ันตอนที่แน่นอน รวมถึงระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส 
 3. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริการเชิงรุก สร้างศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่ง             
การเรียนรู้ มีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความประหยัด มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบูรณาการ 
 4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ และส่ง เสริมระบบพิทักษ์
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
 5. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
 6. ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ                    
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ อันเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง               
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.2 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
 ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา             
การทุจริตประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องโดยสรุปดังนี้ 
 ข้อที่ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมจาก           
ทุกภาคส่วน 
 ข้อที่ 2 กรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อที่ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปประเทศ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ             
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัด ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์
ฉบับดังกล่าวได้พิจารณาประเด็นการบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหาการขาดความโปร่งใส 
การทุจริต และขาดธรรมาภิบาล โดยระบุรายละเอียดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีเป้าประสงค์การยกระดับคะแนนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจาก
การส ารวจด้านคอรัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  
 แนวทางการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบตาม ร่าง ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ระบุไว้ในหัวข้อ 6.5 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ส่งเสริมให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ให้ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการด าเนินงานหน่วยงานของภาครัฐ                
ตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในบุคลากรภาครัฐ           
สร้างจิตส านึก และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว การป้องกันการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลใน
กรณีที่เกิดเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและ
รวดเร็ว 
 
2.4 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของ
ชาติ โดยได้ระบุกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงานภาครัฐใน 
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ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอรัปชั่น 
 แนวทางการด าเนินงานโดยขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้าง
ความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น 
 
2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล                  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้แผนฉบับดังกล่าว ณ  วันที่  29 ธันวาคม 2559                          
โดยแผนดังกล่าวจะครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2564                     
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ                 
จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ และระบุแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย สามารถสรุป
รายละเอียดที่ส าคัญได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และ                                
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 1. หลักการส าคัญ  
 การบริหารจัดการในภาครัฐของประเทศและในระดับท้องถิ่นยังคงประสบปัญหาขาดประสิทธิภาพ
และความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและ                    
เป็นธรรม รวมถึงการขาดธรรมาภิบาลส่งผลให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  จึงต้องมีการปฏิรูป             
การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังในช่วงระยะเวลา 5 ปีตามแผน 
 2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
    2.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  2.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฏหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 3. เป้าหมายและตัวชี้วัด (เฉพาะตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง)  
  เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัด คือ ระดับคะแนนของดัชนี
การรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   
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4. แนวทางการพัฒนา  
       แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องระบุไว้ในข้อ 3.5 การป้องกันและปราบปรามทุจริต  และประพฤติ           
มิชอบ สามารถสรุปรายละเอียดพอสังเขปได้ดังนี้ 
 4.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกภาคส่วน นักการเมือง          
รุ่นใหม่ สื่อมวลชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และเครือข่ายต่างๆ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการทุจริต 
และร่วมกันปลูกฝังความรู้ให้กับเยาวชน 
 4.2 ป้องกันการทุจริต โดยการปฏิรูปกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริต เร่งรัดหน่วยงานให้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตฯ และสร้างศักยภาพให้กับ                  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 4.3 ปราบปรามการทุจริต โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ เพ่ิมอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ิมมาตรฐานการลง โทษทางสังคม                 
ที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
2.6 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ตลอดจน
ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วงล้ออนาคต และการฉายภาพอนาคต 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาคส่วนต่างๆ โดยมีสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ 
      “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 2. พันธกิจ 
      “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
       ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nacc.go.th/article_attach/corruption.pdf
https://www.nacc.go.th/article_attach/corruption.pdf
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 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1) พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 

2) การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านทุจริต 

1) กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 

2) พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 

3) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
4) การใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
5) พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การขัดเกลาพฤติกรรม 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

1) น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

2) พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 

3) พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community)  

1) สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมือง             
ในการต่อต้าน                    
การทุจริต 

2. เร่งรัดการก ากับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ         
ในทุกระดับ 

1) ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ 

2) การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 

3) การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนด
กลยุทธ์และมาตรการส าหรับ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

1) การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริต     
เชิงนโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับ
นโยบาย 

2) พัฒนากรอบการก าหนดนโยบายตามหลัก              
ธรรมาภิบาล 

3) การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 

4) การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหาร 

5) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

1) พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

2) ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

1) สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2) น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการ

ทุจริตสู่การปฏิบัติ 
3) ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า

ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา
การระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 

1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2) การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต 

1) พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2) ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับการป้องกันการทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
การด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

2) ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 

3) สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ 

4) การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ               
การปราบปราม                      
การทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

1) การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เช้าถึงได้โดยง่าย 

2) การสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

3. ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1) การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปราม
ทุจริต 

2) การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนน 
ดัชนีการรับรู้                 
การทุจริต 

1. ศึกษา และก ากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

1) ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินผลวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

2) การจัดการการรับรู้ 
หมายเหตุ : รายละเอียดกลยุทธ์และตัวชี้วัด แสดงเฉพาะที่มีความเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 
2.7 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  ในฐานะหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จากสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ในระดับต่ า วัฒนธรรมการจ่ายเงินสินบน และมีมูลค่า
ความเสียหายจากการทุจริตในระดับสูง รวมถึงการมีปัญหาและอุปสรรคที่ขวางกั้นการแก้ปัญหาด้านทุจริต
คอรัปชั่น ประกอบด้วย จิตส านึกของข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชนกลุ่ม
ต่าง ระบบและกระบวนการขาดความโปร่งใสไม่เป็นตามหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมที่ขาดความตระหนักและ
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ทั้งนี้ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ              
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ด าเนินการบนพ้ืนฐานของ 1) กฎหมาย
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
2) จัดท าโครงการเพ่ือขยายความร่วมมือต่างๆ เป็นการจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น โครงการโตไปไม่โกง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ และ
โครงการความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม เป็นต้น และ 3) การปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นระบบยิ่งขึ้น ได้แก่ การน าระบบ e-Bidding และ                    
e-Market แทนระบบ e-Auction  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน และ                 
เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ” และวัตถุประสงค์ “เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ซึ่งมีตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ คือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
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Transparency Assessment: ITA) ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ได้ดังนี ้
 1. กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาการ
ด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบการด าเนินงาน พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
ขั้นตอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานมาตรการทางการบริหาร 
 2. กลยุทธ์ที่ 2 ลดโอกาสการทุจริตในส่วนราชการ ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ                 
สู่ระบบบริหาร/จัดการโดยธรรมาภิบาล เช่น ก าหนดกลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการ
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. กลยุทธ์ที่ 3 เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุจริตในจิตส านึกสังคมไทย ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายภาคประชาชน/ประชาสังคม  เช่น จัดท ากลไกการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ จัดท าหลักสูตรการอบรมแกนน าเครือข่าย การปลูกจิตส านึกแก่ทุกภาคส่วน และจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนเครือข่ายต่อตา้นการทุจริต 
 
2.8 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)            
พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 
เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบริบททางกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้งการก าหนดให้น า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ สามารถสรุป
รายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญได้ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ “ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง” 
 2. พันธกิจ 
 2.1 บังคับใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต     
 2.2 เสริมสรา้งประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนปลกูฝังจติส านกึต่อต้านการทุจรติ      
 2.3 ก ากับ ตดิตาม ขับเคลื่อนหนว่ยงานภาครัฐใหป้ฏิบัตงิานในกรอบธรรมาภบิาล 
 
 
 
 



 

แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562   15 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนน
ประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกจิตส านึกและพัฒนา
เครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริต 
 

1) ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตส านึก ค่านิยมไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการทุจริต  

2) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้า
ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม 
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2.9 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 10 ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นโยบายรัฐบาล  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

 

มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิที่ 69/2557 

 

ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรัปชัน 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 - 2564 

 

แผนยุทธศาสตรช์าติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที ่3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมือง             
ในการต่อต้าน                    

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สกัดกั้นการทุจริต     
เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ               

การปราบปราม              
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนน 
ดัชนีการรับรู้                 
การทุจริต 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทาง 3.5 การป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12                    
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

* * * * * * 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามทุจรติ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัจันทรเกษม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
 
 

* * * * * * 

แผนยุทธศาสตรช์าติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที ่3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมือง             
ในการต่อต้าน                    

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สกัดกั้นการทุจริต     
เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ               

การปราบปราม              
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนน 
ดัชนีการรับรู้                 
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  

กลยุทธ์ที ่1 
ด าเนินการกับผู้กระท าผิด

อย่างมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ที ่2 
ลดโอกาสการทุจริต              

ในส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที ่3 
เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุจริต
ในจิตส านึกสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 

(ส านักงาน ป.ป.ท.)  
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ป้องกันและเสริมสร้าง         

ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปลูกจิตส านึกและพัฒนา
เครือข่ายพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ต่อต้านการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส                  
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” 
 

 ความหมายของวิสัยทัศน์ 
 หน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม            

ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ. 2546 ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงมีระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง  
 เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment) ในระดับ A ขึ้นไป  
  
3.2 พันธกิจ 

บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การป้องกันการทุจริตในองค์กร 
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

3.4 เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

3.5 ตัวชี้วัด 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  
3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

3.6 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            

ของหน่วยงานภาครัฐ  
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
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3.7 ค่านิยมร่วม CRU (Chandrakasem Rajabhat University) 
 

ค าส าคัญ ความหมาย 
Clear and anti-corruption การด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงเจตจ านง
ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Red Flag and Whistleblower สร้างรูปแบบและเครื่องมือการแจ้งเตือนการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงการเกิด
ทุจริตและการด าเนินงานในโครงการ 

Unification การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย บุคลากรและนักศึกษา 

 
3.8 ตารางความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. การป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร 

   

1. มหาวิทยาลัยมี
ระบบและกลไกการ
ป้องกันการทุจริต   
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 85 1. ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. สร้างองค์ความรู้
ด้าน การป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริตให้กับ
นักศึกษาและ
บุคลากรทุก
ระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมี
วัฒนธรรมองค์กร
การปฏิบัติงาน 
อย่างสุจริต 

2. จ านวนของโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร  

 
3. จ านวนเรื่องร้องเรียน

การทุจริต  

จ านวน  
5 โครงการ/
กิจกรรม 
 
จ านวน   
0  เรื่อง 

2. ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงาน
อย่างสุจริต 
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ส่วนที่ 4 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันการทุจริตในองค์กร 

เป้าประสงค์  
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ   
 ตัวช้ีวัด 
 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์ 
 1.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  

โครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 การจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส         
ในการด าเนินงาน
ภาครัฐ   

1. ส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัที่
สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ภาครัฐ 

ระดับผลการ
ประเมินฯ 

≥ 85 
คะแนน 

 

     ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.62-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.62-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  2. สร้างรูปแบบ
การด าเนินงาน
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริตของ
มหาวิทยาลยั
อย่างเป็น
รูปธรรม 

        

2 การสร้างความ
ร่วมมือด้านการ
ต่อต้านทุจรติ 

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
แห่งอื่น 

จ านวนครั้งใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

≥ 1 ครั้ง ไม่ใช้
งบประมาณ 

    กองพัฒนานักศึกษา 

3 ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารดา้นการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 
 

เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกัน
และปราบปราบ
การทุจริตให้แก่
บุคลากร นักศึกษา
และผูม้ีส่วนได้    
ส่วนเสยี 

จ านวนสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

≥ 2 
สื่อ

ประชาสมัพัน
ธ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    กองกลาง 
ส านักวิทยบริการฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
 ตัวช้ีวัด 
  2.1 จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 2.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

 
โครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.62-มี.ค.62) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.62-มิ.ย.62) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรม          
ให้ความรู้ “การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562” 

1. สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 

1. ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพิม่ขึ้น 

1.ร้อยละ 
85 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.61-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.62-มี.ค.62) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.62-มิ.ย.62) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  2. เพื่อให้การ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพและ    
ความโปร่งใส
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระดับผลการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2. ≥ 85 
คะแนน 

 

      

2 สัมมนาคณุธรรม
และความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ด้าน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ
ให้แก่บุคลากร
นักศึกษา และ             
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1.แผนป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

2.ความรู้ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

1. จ านวน  
1 แผน 

 
2. ร้อยละ 
80 

 

16,400 บาท     ศูนย์การศึกษา  
มจษ. – ชัยนาท 

3 คัดเลือกบุคลากร
และนักศึกษาดเีด่น
ประจ าป ี

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีให้แก่
บุคลากรและ
นักศึกษา 

จ านวนครั้งในการ
คัดเลือกบุคลากร

และนักศึกษา
ดีเด่นประจ าป ี

1 ครั้ง ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 5 
การติดตาม และประเมนิผล 

 
5.1 ค าอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการค านวณผลการด าเนินงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันการทุจริตในองค์กร 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
ค าอธิบาย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการส ารวจเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยตามจรรยาบรรณ การ
บริหารงานอย่างมีจริยธรรม และการบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ โดยส ารวจทั้งมิติ
การรับรู้ (Perception - Based) คือ ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ทุกคนในมหาวิทยาลัย และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) คือ ส ารวจจากหลักฐานการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน อันจะเป็นการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนได้ 

 
ข้อมูลที่ติดตาม 
1. แบบส ารวจความคิดเห็นตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ 
 
การค านวณผลการด าเนินงาน 
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
 
เกณฑ์การประเมิน* 

เกณฑ์การประเมิน AA A B C D E F 
คะแนน 95.00 - 100 85.00 - 94.99 75.00 – 84.99 65.00 – 74.99 55.00 – 64.99 50.00 – 54.99 0 – 49.99 

*ที่มา: ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562 ส านักงาน ป.ป.ช.: กรุงเทพฯ, หน้า 
28. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับ 

 
ตัวช้ีวัด 2.1 จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 
ค าอธิบาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ               

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และบทลงโทษของพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจและลดโอกาสในการประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสร้างความร่วมมือในการสอดส่องและ
แจ้งเหตุความผิดปกติท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย 

 
ข้อมูลที่ติดตาม 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัด 2.2  จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ค าอธิบาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ความส าคัญกับผู้มารับบริการทุกคน ได้แก่ ประชาชน นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือรับเรื่อง ตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งตั้งอยู่               
ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  

 
การจัดเก็บข้อมูล  
นับจ านวนเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ที่ยื่นผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนโดยผู้แทน ในกรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ได้รับความเสียหายจาการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองเพราะเหตุแห่งการเจ็บป่วย 
หรือความจ าเป็นอ่ืนๆ ผู้ประสงค์จะร้องทุกข์/ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกข์ หรือ
ร้องเรียนแทนก็ได้ 

3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมายโดยจัดส่งไปที่หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก                
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 

4. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ 
- หัวหน้าหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02 9426800 ,                      

02 9425800 ต่อ 7004 
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02 9426800 , 02 9425800  

ต่อ 1110 
5. ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน e-mail ที่ Chandra.cru1@gmail.com 
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ภาคผนวก 
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ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 
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