แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำนำ
ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ฯ ยุท ธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิ รูป ประเทศ
ด้านต่างๆ โดยการจั ดทาแผนของหน่ วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ดังกล่ าว จะเป็ นการขับเคลื่ อนคาสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ
ที่กาหนดให้ ทุกส่ วนราชการและหน่ วยงานรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ และตอบสนองต่อนโยบายของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารราชการ
ให้ มีความโปร่ งใสปราศจากการทุจ ริต จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกัน การทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการกาหนดแนวทางการบริหารงานที่ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือการในดาเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมได้ จัด ท าแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกั น การทุ จริต ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุล าคม 2559 โดยมุ่งเน้นการกาหนดแนวทาง
การบริห ารงานที่ เป็ น ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่ วนร่ว มของ
บุ ค ลากรทุ ก คนในการปรั บ ปรุ ง ระบบงาน ร่ ว มกั น ป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
อย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด และ
2 กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตในองค์กร
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ตัวชี้วัด
2.1 จานวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
2.2 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
โดยมหาวิทยาลัยจะใช้แผนฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตให้มีความชัดเจนต่อไป

ก

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 กระบวนการจัดทา
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 เปรียบเทียบแผนฯ พ.ศ.2561 และ แผนฯ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 2 นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
2.2 คาสั่งคณะรักษาความสงบ
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2579
2.4 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
2.6 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)
2.7 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
2.8 ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
2.9 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2562 กับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามฯ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์
3.5 ตัวชี้วัด
3.6 กลยุทธ์
3.7 ค่านิยมร่วม
3.8 ตารางสรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่วนที่ 5 การติดตาม และประเมินผล
ภาคผนวก
ก. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 และ ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน ก าหนดมาตรการหรื อ แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหา
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ช าติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และสกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต หรื อ
ประพฤติ มิ ช อบใดๆ ในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมถึ ง เป็ น การสร้ า งหลั ก การดาเนิ นงานที่ดี
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกด้วย
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้าง
การดาเนิน งานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของการมีส่ว นร่ว มของผู้ มีส่ว นได้ ส่วนเสียทุกภาคส่ ว น
โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดาเนินงานที่มีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิช อบ
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่ สังคมมีต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการที่กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย
1.2.2 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการดาเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย
1.2.3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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1.3 กระบวนกำรจัดทำ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมมีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการวิเคราะห์โครงการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ร ะดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งพบว่า ส่วนมากเป็นกิจกรรมด้านการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริ ต รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้
นักศึกษาและบุคลากรประพฤติตนไปในแนวทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่สอดคล้องอยู่ในโครงการต่างๆ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่ ง เน้ น การแก้ ไ ขและพั ฒ นาผล
การดาเนินงานของกิจ กรรมที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในปี ที่ผ่านมา เช่น สนับสนุน
ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น จัดทาโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เกิด
ความชัดเจน รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคลินิก ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น จากที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้ดังนี้
ทบทวนผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 1)
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 2)
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภำพที่ 1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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จากแผนภาพข้างต้น การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. กองนโยบายและแผนดาเนินการทบทวนข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั น ทรเกษม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 1)
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั น ทรเกษม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่
13 มิ ถุ น ายน 2562 เพื่ อ พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 1)
3. กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ร่าง 2)
4. คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่าง 2) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
5. กองนโยบายและแผนปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)
6. กองนโยบายและแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏจั นทรเกษม มี แผนปฏิบัติการที่กาหนดแนวทางในการบริห ารจัดการ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.4.2 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏจั นทรเกษม มีประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีกรอบแนวทางการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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1.5 เปรียบเทียบแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม) และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)
ประเด็นสำคัญ
1. วิสัยทัศน์

2. พันธกิจ

3. ประเด็น
ยุทธศาสตร์

4. เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นมหาวิทยาลัยที่มรี ะบบการ
บริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีบุคลากรและ
นักศึกษาที่ตระหนักและมี
จิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
อย่างแท้จริงและยั่งยืน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และเครื่องมือในการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต
2. สร้างองค์ความรู้ดา้ นการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับ
1. ยกระดับการบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการและแนวทาง
การดาเนินงานในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบ สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติทเี่ กี่ยวข้อง และ
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงมีการบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ที่มำและควำมเชื่อมโยง
ประจำปีงบประมำณ
ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แก้ไขใหม่
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคณ
ุ ธรรม
และความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ”

บริหารจัดการการศึกษาตามหลัก แก้ไขใหม่
ธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. การป้องกันการทุจริตใน
แก้ไขใหม่
องค์กร
2. สร้างองค์ความรู้ดา้ นการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับ
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก แก้ไขใหม่
การป้องกันการทุจริตทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
องค์กรการปฏิบตั ิงานอย่าง
สุจริต
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ประเด็นสำคัญ

5. ตัวชี้วัด

6. กลยุทธ์

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม)
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อนการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบให้เกิด
ประสิทธิภาพร่วมกัน
2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้แก่
บุคลากร นักศึกษา หรือมีผสู้ ่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้เกิด
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น
สาเหตุ ประเภท และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง
องค์กร สังคม และประเทศชาติ
จาก การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็น
การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
และจิตสานึกในความซื่อสัตย์
และการต่อต้านทุจริต
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
1.2 จานวนเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ร้าง
ความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 ระดับความสาเร็จของการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.2 จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)

ที่มำและควำมเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง

1. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
2. จานวนของโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
3. จานวนเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

แก้ไขใหม่

1. ส่งเสริมการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

แก้ไขใหม่
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ประเด็นสำคัญ

7. ค่านิยมร่วม

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ฉบับเดิม)
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
กับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ
ในการผลักดันและขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตร่วมกัน
2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างองค์ความรู้
ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ความรู้และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่
บุคลากร นักศึกษา หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CRU (Chandrakasem
Rajabhat University)
Clear and anti-corruption
Red Flag and Whistleblower
Unification

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
2. ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต

ที่มำและควำมเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง

CRU (Chandrakasem
คงเดิม
Rajabhat University)
Clear and anti-corruption
Red Flag and Whistleblower
Unification
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ส่วนที่ 2
นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดาเนินการตามกรอบนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นส่วนสนับสนุนในการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
2.1 นโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายการดาเนินงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่
12 กันยายน 2557 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือนโยบายข้อที่ 10
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิช อบในภาครั ฐ โดยได้มี ก ารรายงานผลการดาเนิน งานต่ อสภานิ ติบั ญญั ติแห่ งชาติเป็ นประจ าทุ กปี ทั้ง นี้
สามารถสรุปรายละเอียดนโยบายโดยสรุปดังนี้
1. ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนกัน
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน ดาเนินงานตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ เป็นต้น
2. กระจายอานาจให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่แน่นอน รวมถึงระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส
3. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการเชิงรุก สร้างศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจร ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) พั ฒ นาหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้ มีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความประหยัด มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบูรณาการ
4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ และส่ง เสริมระบบพิทักษ์
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
5. ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจิ ต ส านึ ก ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
6. ปรั บ ปรุ งและจั ดให้ มี กฎหมายเพื่ อครอบคลุ ม การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ อั นเป็นวาระเร่ง ด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
7. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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2.2 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องโดยสรุปดังนี้
ข้อที่ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ข้อที่ 2 กรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อที่ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปประเทศ
สภาขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป แห่ งประเทศไทย และผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้อง ร่ว มกันยกร่าง ยุทธศาสตร์ช าติ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัด ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์
ฉบับดังกล่าวได้พิจารณาประเด็นการบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการขาดความโปร่งใส
การทุจริต และขาดธรรมาภิบาล โดยระบุรายละเอียดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีเป้าประสงค์การยกระดับคะแนนภาพลั กษณ์ของประเทศไทยจาก
การสารวจด้านคอรัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
แนวทางการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบตาม ร่าง ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ระบุไว้ในหัวข้อ 6.5
การต่อต้านการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ ที่ส่ งเสริมให้ ภ าคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุมชน
ประชาชน และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ให้ ร่ ว มกั น เฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบการดาเนิ น งานหน่ ว ยงานของภาครัฐ
ตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒ นธรรมด้านการทุจริตและประพฤติมิช อบในบุคลากรภาครัฐ
สร้างจิตสานึก และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว การป้องกันการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลใน
กรณีที่เกิดเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดอย่า งจริงจังและ
รวดเร็ว
2.4 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กาหนดแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของ
ชาติ โดยได้ระบุกรอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงานภาครัฐใน
แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอรัปชั่น
แนวทางการดาเนินงานโดยขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้าง
ความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสนับสนุนการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น
2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ล
มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้ ป ระกาศใช้ แ ผนฉบั บ ดั ง กล่ า ว ณ วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559
โดยแผนดั ง กล่ า วจะครอบคลุ ม การด าเนิ น งานตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 - วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
จานวน 10 ยุทธศาสตร์ และระบุแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ บาลในสังคมไทย สามารถสรุป
รายละเอียดที่สาคัญได้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. หลักการสาคัญ
การบริหารจัดการในภาครัฐของประเทศและในระดับท้องถิ่นยังคงประสบปัญหาขาดประสิทธิภาพ
และความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและ
เป็ น ธรรม รวมถึงการขาดธรรมาภิ บ าลส่ งผลให้ เกิ ดปั ญหาการทุจริ ตประพฤติ มิช อบ จึงต้ องมีการปฏิ รู ป
การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังในช่วงระยะเวลา 5 ปีตามแผน
2. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
2.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
2.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฏหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
3. เป้าหมายและตัวชี้วัด (เฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)
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 ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการทุจริต
และร่วมกันปลูกฝังความรู้ให้กับเยาวชน
4.2 ป้องกันการทุจริต โดยการปฏิรูปกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้าน
ทุ จ ริ ต เร่ ง รั ด หน่ ว ยงานให้ ด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ตฯ และสร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
4.3 ปราบปรามการทุจริต โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติบทบาทอานาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ เพิ่มอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิช อบ และเพิ่มมาตรฐานการลงโทษทางสั ง คม
ที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.6 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ตลอดจน
ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วงล้ออนาคต และการฉายภาพอนาคต
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาคส่วนต่างๆ โดยมีสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
2. พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
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4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
1) พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
สร้างสังคมที่ไม่ทน ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ต่อการทุจริต
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
2) การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
1) กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
เพื่อต้านทุจริต
2) พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
3) พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4) การใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5) พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1) นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
2) พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน
การนาเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ
3) พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
1) สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. เร่งรัดการกากับติดตาม
1) ศึกษาและกาหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกากับ
ยกระดับเจตจานง มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
ทางการเมือง
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
และเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการต่อต้าน
ในทุกระดับ
2) การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
การทุจริต
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
3) การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนด 1) การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับ
กลยุทธ์และมาตรการสาหรับ
ประชาชน
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์
1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย
2) พัฒนากรอบการกาหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3) การกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร
4) การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของ
ฝ่ายบริหาร
5) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
1) พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่าง
พัฒนาระบบป้องกัน ป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
การทุจริตเชิงรุก
2) ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้ง 1) สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
การทุจริต
2) นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ
3) กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนา
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณา 1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
การระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
หน่วยงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
2) การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์
1) พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
ด้านการป้องกันการทุจริต
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2) ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
สาหรับการป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม
1) นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้าน
การดาเนินการตามอนุสัญญา
การทุจริต
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 2) ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่
การทุจริต ค.ศ. 2003
ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
3) สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ
4) การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562

12

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต

กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน 1) การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เช้าถึงได้โดยง่าย
2) การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
1) การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปราม
พัฒนากลไกพิเศษในการ
ทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มีความ
2) การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ศึกษา และกากับติดตามการ
1) ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินผลวิธีการ
ยกระดับคะแนน
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
สารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัด
ดัชนีการรับรู้
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
การทุจริต
2) การจัดการการรับรู้
หมายเหตุ : รายละเอียดกลยุทธ์และตัวชี้วัด แสดงเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
2.7 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
สานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จากสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ในระดับต่า วัฒนธรรมการจ่ายเงินสินบน และมีมูลค่า
ความเสียหายจากการทุจริต ในระดับสูง รวมถึงการมีปัญหาและอุปสรรคที่ขวางกั้นการแก้ปัญหาด้านทุจริต
คอรัปชั่น ประกอบด้วย จิตสานึกของข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชนกลุ่ม
ต่าง ระบบและกระบวนการขาดความโปร่งใสไม่เป็นตามหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมที่ขาดความตระหนักและ
จิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตอย่ างจริ งจัง ทั้งนี้ การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ดาเนินการบนพื้นฐานของ 1) กฎหมาย
และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2) จัดทาโครงการเพื่อขยายความร่วมมือต่างๆ เป็นการจัดทาโครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น โครงการโตไปไม่โกง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ และ
โครงการความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม เป็นต้น และ 3) การปฏิรูประบบงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการปฏิบั ติง านให้ มี ค วามโปร่ งใส เป็ น ระบบยิ่ งขึ้ น ได้ แ ก่ การน าระบบ e-Bidding และ
e-Market แทนระบบ e-Auction ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยเกิ ด ธรรมาภิ บ าลในทุ ก ภาคส่ ว น และ
เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ” และวัตถุประสงค์ “เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ซึ่งมีตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ คือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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Transparency Assessment: ITA) ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการดาเนินงานที่ ส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ได้ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ 1 ดาเนินการกับผู้กระทาผิดอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาการ
ดาเนินการกับ ผู้ กระทาผิดอย่างมีประสิ ทธิภ าพ เช่น การพัฒนาหลั กสูตรเพื่ อพัฒ นาศักยภาพผู้ปฏิบั ติง าน
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการดาเนินงาน พัฒ นากฎหมาย ระเบียบ
ขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานมาตรการทางการบริหาร
2. กลยุทธ์ที่ 2 ลดโอกาสการทุจริตในส่วนราชการ ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐ
สู่ระบบบริหาร/จัดการโดยธรรมาภิบาล เช่น กาหนดกลไกการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการ
ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
3. กลยุทธ์ที่ 3 เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุจริตในจิตสานึกสังคมไทย ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้า ง
ทัศนคติและสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายภาคประชาชน/ประชาสังคม เช่น จัดทากลไกการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ จัดทาหลักสูตรการอบรมแกนนาเครือข่าย การปลูกจิตสานึกแก่ทุกภาคส่วน และจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
2.8 ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
พ.ศ. 2560 - 2564
แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564
เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบริบททางกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้งการกาหนดให้ นา
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ เ ป็ น เป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ สามารถสรุ ป
รายละเอียดยุทธศาสตร์ที่สาคัญได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ “ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”
2. พันธกิจ
2.1 บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนปลูกฝังจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
2.3 กากับ ติดตาม ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัตงิ านในกรอบธรรมาภิบาล

แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
ป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง ผลคะแนน
หน่วยงานภาครัฐ
ประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกจิตสานึกและพัฒนา 1) ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตสานึก ค่านิยมไม่ยอมรับ
เครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิ
และไม่ทนต่อการทุจริต
บาลต่อต้านการทุจริต
2) เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้า
ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการ
การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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2.9 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามฯ
ข้อ 10 ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 - 2579

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก ความตระหนัก และค่านิยมต่อต้านการทุจริต

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564

ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรัปชัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทาง 3.5 การป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ
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นโยบายรัฐบาล
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

*
แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานง
ทางการเมือง
ในการต่อต้าน
การทุจริต

*

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

*

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

*

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต

*

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้
การทุจริต

*

แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)

*

*

*

*

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานง
ทางการเมือง
ในการต่อต้าน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

*
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต

*
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้
การทุจริต

กลยุทธ์ที่ 1
ดาเนินการกับผู้กระทาผิด
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2
ลดโอกาสการทุจริต
ในส่วนราชการ

กลยุทธ์ที่ 3
เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุจริต
ในจิตสานึกสังคมไทย

ยุทธศาสตร์สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
พ.ศ. 2560 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปลูกจิตสานึกและพัฒนา
เครือข่ายพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์
“มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ”
ความหมายของวิสัยทัศน์
หน่วยงานภาครัฐที่มีคุณ ธรรมและความโปร่งใส หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงมีระบบการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง
เป็น ที่ยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ผ่ านการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. จานวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
3. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3.6 กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ ม การด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
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3.7 ค่านิยมร่วม CRU (Chandrakasem Rajabhat University)
คาสาคัญ
Clear and anti-corruption
Red Flag and Whistleblower
Unification

ความหมาย
การดาเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงเจตจานง
ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สร้างรูปแบบและเครื่องมือการแจ้งเตือนการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิด
ทุจริตและการดาเนินงานในโครงการ
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย บุคลากรและนักศึกษา

3.8 ตารางความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1. การป้องกันการ 1. มหาวิทยาลัยมี
1. ผลการประเมิน
ร้อยละ 85 1. ส่งเสริมการ
ทุจริตในองค์กร
ระบบและกลไกการ คุณธรรมและความ
ดาเนินงานตาม
ป้องกันการทุจริต
โปร่งใสในการ
เกณฑ์การประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพ
ดาเนินงานของ
คุณธรรมและ
หน่วยงานภาครัฐ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ
2. สร้างองค์ความรู้ 2. มหาวิทยาลัยมี
2. จานวนของโครงการ/ จานวน
2. ส่งเสริมความรู้
ด้าน การป้องกัน วัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมที่ส่งเสริม
5 โครงการ/
ความเข้าใจใน
และปราบปราม
การปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
ทุจริตให้กับ
อย่างสุจริต
อย่างสุจริต
นักศึกษาและ
3. จานวนเรื่องร้องเรียน จานวน
บุคลากรทุก
การทุจริต
0 เรื่อง
ระดับ
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ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตในองค์กร
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ภาครัฐ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ส่งเสริมการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ภาครัฐ

ระดับผลการ
ประเมินฯ

≥ 85
คะแนน
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งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 การสร้างความ
ร่วมมือด้านการ
ต่อต้านทุจริต

3 ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

2. สร้างรูปแบบ
การดาเนินงาน
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริตของ
มหาวิทยาลัย
อย่างเป็น
รูปธรรม
สร้างเครือข่าย
จานวนครั้งใน
ความร่วมมือด้าน
การเข้าร่วม
ป้องกันและ
กิจกรรม
ปราบปรามการ
ทุจริตร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
แห่งอื่น
เพื่อเผยแพร่องค์
จานวนสื่อ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกัน
และปราบปราบ
การทุจริตให้แก่
บุคลากร นักศึกษา
และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
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ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

≥ 1 ครั้ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองพัฒนานักศึกษา

≥2
สื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์

ไม่ใช้
งบประมาณ

กองกลาง
สานักวิทยบริการฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ตัวชี้วัด
2.1 จานวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
2.2 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
โครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1 โครงการอบรม
1. สร้างความรู้
1. ความรู้ความ
ให้ความรู้ “การ
ความเข้าใจให้แก่ เข้าใจด้านการ
ประเมินคุณธรรม
บุคลากรในการ
ประเมิน
และความโปร่งใสใน ประเมินคุณธรรม คุณธรรมและ
การดาเนินงานของ
และความโปร่งใส ความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ
การดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน
พ.ศ. 2562”
ภาครัฐเพิม่ ขึ้น
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ค่า
เป้าหมาย
1.ร้อยละ
85

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. เพื่อให้การ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพและ
ความโปร่งใส
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 สัมมนาคุณธรรม
เพื่อส่งเสริมให้
และความโปร่งใส
ความรู้ด้าน
ต่อต้านการทุจริตใน คุณธรรมและ
หน่วยงานภาครัฐ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ
ให้แก่บุคลากร
นักศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 คัดเลือกบุคลากร
เพื่อส่งเสริม
และนักศึกษาดีเด่น คุณธรรม
ประจาปี
จริยธรรมที่ดีให้แก่
บุคลากรและ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด
2. ระดับผลการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ค่า
เป้าหมาย
2. ≥ 85
คะแนน

1.แผนป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต
2.ความรู้ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น

1. จานวน
1 แผน

จานวนครั้งในการ
คัดเลือกบุคลากร
และนักศึกษา
ดีเด่นประจาปี

1 ครั้ง
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งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.61-ธ.ค.61)

(ม.ค.62-มี.ค.62)

(เม.ย.62-มิ.ย.62)

(ก.ค.62-ก.ย.62)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

16,400 บาท

ศูนย์การศึกษา
มจษ. – ชัยนาท

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

2. ร้อยละ
80

ส่วนที่ 5
การติดตาม และประเมินผล
5.1 คาอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคานวณผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตในองค์กร
ตัวชี้วัด 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบาย
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการสารวจเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ งานหน้ าที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในมหาวิท ยาลั ย ตามจรรยาบรรณ การ
บริหารงานอย่างมีจริยธรรม และการบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ โดยสารวจทั้งมิติ
การรับรู้ (Perception - Based) คือ สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ทุกคนในมหาวิทยาลัย และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) คือ สารวจจากหลักฐานการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน อันจะเป็นการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนได้
ข้อมูลที่ติดตาม
1. แบบส ารวจความคิ ดเห็ น ตามคู่ มือ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ
การคานวณผลการดาเนินงาน
ตามหลั กเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์การประเมิน*
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน

AA
A
95.00 - 100 85.00 - 94.99

B
75.00 – 84.99

C
65.00 – 74.99

D
55.00 – 64.99

E
50.00 – 54.99

F
0 – 49.99

*ที่มา: ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562 สานักงาน ป.ป.ช.: กรุงเทพฯ, หน้า
28.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัด 2.1 จานวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และบทลงโทษของพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจและลดโอกาสในการประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสร้างความร่วมมือในการสอดส่องและ
แจ้งเหตุความผิดปกติที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ติดตาม
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งหมด
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ตัวชี้วัด 2.2 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ความสาคัญกับผู้มารับบริการทุกคน ได้แก่ ประชาชน นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง ตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไ ขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งตั้งอยู่
ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 และระเบียบสานักงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
การจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ที่ยื่นผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนโดยผู้แทน ในกรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ได้รับความเสียหายจาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองเพราะเหตุแห่งการเจ็บป่วย
หรือความจาเป็นอื่นๆ ผู้ประสงค์จะร้องทุกข์/ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกข์ หรือ
ร้องเรียนแทนก็ได้
3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมายโดยจัดส่งไปที่หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 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. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562
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