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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ให้ ส อดคล้ องและเป็ น ไปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใดๆ ในส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการสร้างหลักการดาเนินงานที่ดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 อี ก ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ
คณะรั ฐ มนตรี คาสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ร ะดับชาติที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 ที่มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559
โดยมุ่ ง เน้ น การก าหนดแนวทางการบริ ห ารงานที่ เ ป็ น ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได้ รวมถึ ง สร้ า งความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการปรับปรุงระบบงาน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด และ 2
กลยุทธ์ 14 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,137,680 บาท โดยรายละเอียดของแผนดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร มีจานวน 9 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณรวม 987,680 บาท ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ : ส่งเสริมการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ดา้ นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร มีจานวน 5 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม 150,000 บาท ประกอบด้วย 1
เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ : นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การประพฤติมิชอบและ
ปฏิบัติงานอย่างสุจริต
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กลยุทธ์ที่ : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
โดยมีผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ประเด็น 1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ 2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ยุทธศาสตร์ ชอบในองค์กร
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกัน นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
การทุจริต การประพฤติมิชอบและปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
อย่างสุจริต
ตัวชี้วัด 1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
3. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกัน
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์
ภาครัฐ
การประเมิน
2. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
ประพฤติมิชอบ
รายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
กลยุทธ์ ส่งเสริมการดาเนินงานตาม เกณฑ์การ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ อย่างสุจริต
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่
ทุกคณะ/สานัก/สถาบัน
ทุกคณะ/สานัก/สถาบัน
เกี่ยวข้อง
โครงการ/
9 โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
งบประมาณ
987,680 บาท
150,000 บาท
มหาวิทยาลัยจะใช้ แผนฉบับ ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานเพื่ อสนั บสนุ นกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตให้มคี วามชัดเจนต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตาม มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน ก าหนดมาตรการหรือ แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ตประพฤติมิช อบ
ในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ และจัดทาแผนปฏิ บัติร าชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติร าชการประจ าปี
ให้ ส อดคล้ องและเป็ น ไปตามแนวทางและมาตรการตามยุ ทธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจ ริ ตดัง กล่ าว เพื่อเป็ น การป้ องกั น และสกัด กั้น การทุจ ริต หรื อประพฤติ มิช อบใดๆ ในส่ ว นราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการสร้างหลักการดาเนินงานที่ดีที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี คาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 ที่มุ่งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมจึ ง ได้จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกัน การทุ จริ ต และประพฤติมิ ช อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนาข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสานักงาน ป.ป.ช. มาใช้ประกอบการจัดทาแผนเพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อสร้างการดาเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุกภาคส่ ว น โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดาเนินงานที่มีความชัดเจน ติดตาม
ตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.2.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และกฎระเบียบที่หน่วยงานกาหนด
1.2.3 เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.3 กระบวนกำรจัดทำ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมมีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการวิเคราะห์โครงการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยฯในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ร ะดั บ ชาติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ด้ านการป้อ งกั น และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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ปราบปรามการทุจริต ซึ่งพบว่า ส่วนมากเป็นกิจกรรมด้านการให้ความรู้และสร้า งความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน ไม่ให้
นั กศึกษาและบุ คลากรประพฤติ ตนไปในแนวทางที่อ าจก่ อให้ เ กิด การทุจริตที่ส อดคล้ อ งอยู่ ในโครงการต่ า งๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นการแก้ไขและพัฒนา
ผลการดาเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในปีที่ผ่านมา เช่น สนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น จัดทาโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เกิดความ
ชัดเจน รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคลินิก ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น จากที่ กล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปกระบวนการการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้ดังนี้
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ทบทวนผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 (ร่าง 1)

ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มจษ. พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565 (ร่าง 2)

ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
ด้านนโยบายและแผน
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
แผนภำพที่ 1 กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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จากแผนภาพข้างต้น การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิช อบ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. กองนโยบายและแผนดาเนินการทบทวนข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์ ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิช อบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 1)
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 1)
3. กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ข้ อมูลจากการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดทาแผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 2)
4. เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองด้ า นนโยบายและแผน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 2) ในการประชุมครั้งที่ 2(5)/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
5. เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง 2) ในการประชุมครั้งที่
5/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
5. กองนโยบายและแผนปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และจั ดทาแผนปฏิบั ติ การป้ อ งกัน การทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์)
6. กองนโยบายและแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1.4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎระเบียบที่หน่วยงานกาหนด
1.4.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
2.1 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ”
ความหมายของวิสัยทัศน์
หน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมถึงมีระบบการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment) ใน
ระดับ A ขึ้นไป
พันธกิจ
บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่ าง
สุจริต
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ร้ อยละของนั ก ศึ ก ษาที่ล งทะเบี ยนในรายวิช าที่ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้า นการป้ อ งกัน การทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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2.2 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึ กหัดครูประโยคครูประถม
(ป.ป.) และนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยค
ครูประถม ให้สูงขึ้นไปสู่ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
พ.ศ. 2483 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2484 เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาแรก เป็นโรงเรียนสหศึกษา คือ ชายหญิงเรียน
รวมกั น โดยมี ห ม่ อ มหลวงมานิ จ ชุ ม สาย เป็ น อาจารย์ ใ หญ่ ในระยะเริ่ ม แรกโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มั ธ ยม
ยังไม่มีอาคารสถานที่เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้
ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปาก
ว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
พ.ศ. 2491 อาจารย์กมล เภาพิจิตร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2
พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3
พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู”
และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทาการคุรุ สภา ในบริเวณ
ที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมทาให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวั ฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23)
แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร ในเนื้ อ ที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ตั้ ง ชื่ อ ใหม่ ว่ า “วิ ท ยาลั ย ครู
จั น ทรเกษม” เพราะเคยอยู่ ใ นเขตวั ง จั น ทรเกษม และไม่ อ าจเรี ย ก “ฝึ ก หั ด ครู มั ธ ยม” หรื อ “ป.ม.
หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็น
นักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18
พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6
พ.ศ. 2513 ตาแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นตาแหน่ง “ผู้อานวยการ” (ชั้นพิเศษ)
พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ คนที่ 1
พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ คนที่ 2
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้
ตาแหน่ง “ผู้อานวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยสานักงานอธิการ และ
คณะวิช า ซึ่งมีคณะวิช าครุ ศาสตร์ คณะวิช ามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และคณะวิช าวิทยาศาสตร์
คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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พ.ศ. 2519 อาจารย์วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
คนที่ 1
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลให้วิทยาลัยครูจั นทรเกษมรวมกลุ่ มอยู่ ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลั ย ครู
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กาหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพื่ อประโยชน์ในการดาเนินงานร่วมกัน และ
สภาการฝึ กหัดครู ได้ อ อกข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยกลุ ่มวิทยาลั ยครู พ.ศ. 2528 กลุ ่ม วิท ยาลัย ครูจึง พัฒ นาไปเป็น
“สหวิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528
โดยรองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 2
พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารย์ทองคูณ หงส์ พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ ดารงตาแหน่งอธิการ
วิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 3
พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533
โดยศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา ให้แก่วิทยาลัยครูจันทร
เกษม
พ.ศ. 2534 วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษม ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น
สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับ
วิ ท ยาลั ย ครู เ ป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ ” เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2535 ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษม
จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”
พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีช า เศรษฐีธร ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอธิ การ
วิทยาลัยครูจันทรเกษม คนที่ 4
พ.ศ. 2538 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภัฏ ได้ ป ระกาศในราชกิ จจานุเ บกษา เมื่ อ วันที่
24 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและ
มีผ ลบั งคับ ใช้ในวัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลั ยครู ” เปลี่ ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ ” ในบททั่ว ไป
มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู เฉพาะทางด้านการผลิต
บัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี”
ตาแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร จึงดารง
ตาแหน่ง “อธิการรักษาราชการในตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2538
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พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 1 ตามที่
คณะกรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 สถาบั นราชภัฏจั นทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ในพื้นที่
โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ. 2544 สถานบันราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี
พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุศย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการสภาประจา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ เทื้อน ทองแก้ว ให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีส ถาบันราชภัฏ จันทรเกษม คนที่ 2
ตามที่คณะกรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547 พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ ”
มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คนที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ จั น ทรเกษมใช้ป ระโยชน์ ใ นราชการในพื้ น ที่ ต าบลแพรกศรี ร าชา อ าเภอสรรคบุ รี จั งหวั ดชั ยนาท
เนื้อทีป่ ระมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
พ.ศ. 2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานอธิการบดี คณะเกษตร
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2549 มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด สอนหลั ก สู ต รแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง นายสุชาติ เมืองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 4 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่
24 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 และตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒ น รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
จันทรเกษม ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 และตั้งแต่วันที่ 19
กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ สุ ม าลี ไชยศุ ภ รากุ ล ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม คนที่ 5 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560 สมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุ มาลี ไชยศุภ รากุล ให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมต่ออีก 1 วาระ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ล
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนที่ 6 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1
การกาเนิ ดและพัฒ นาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุค
ที่สาคัญ ดังนี้
1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2483 - 2501
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2483 ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครู
มัธยม มี หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรก ในขณะที่โรงเรียน
ฝึกหัดครูอื่นๆ ที่มีอยู่ในเวลานั้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม รับนักเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก ต่อมาใช้วิธี
คั ด เฉพาะนั ก เรี ย นที่ ส อบได้ ที่ 1 - 2 ของแต่ ล ะจั ง หวั ด เมื่ อ จบออกไปท างานจึ ง ได้ รั บ การยกย่ อ งมาก
เพราะมีความรู้ดีสอนได้ทุกวิชา อีกทั้งรักงาน ไม่เลือกงาน
2. ยุควิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2501 - 2537
พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ได้ย้ายมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว และ
ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เปิดสอนระดับ ป.ม. รุ่นที่ 18 เป็นรุ่นสุดท้าย และเปลี่ยนเป็น
ผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ต่อมา เมื่อปริมาณครูมีมากเพียงพอแล้ว จึงได้เพิ่มการผลิต
บัณฑิตในสาขาอื่นๆ อีกหลายสาขา
3. ยุคสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2538 - 2546
วั น ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิ ท ยาลั ย ครู ไ ด้ รั บ การยกฐานเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ ”
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดในยุคนี้ คือ การระบุชัดเจนว่า “สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” เป็ น การก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ แ ละภารกิ จ ของสถาบั น ราชภั ฏ และในปี พ.ศ. 2541
สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - 2559
วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ จั น ทรเกษมได้ รั บ การยกฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาระดั บอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่ต้องการปรับโครงสร้างโดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เข้า
มาอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน และให้สภามหาวิทยาลัยกากับดูแลมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย โดยคงภารกิจของสถาบันราชภัฏไว้เช่นเดิม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ได้ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษามาเป็ น แนวทางการขั บเคลื่ อน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล. 2559. วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 1.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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2.3 ทาเนียบผู้บริหาร

ทาเนียบผู้บริหาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พ.ศ.
2484
2491
2497
2501
2503
2508
2515
2517
2519
2528
2532
2537
2540
2545
2548
2552
2555
2560
2564

ชื่อ – สกุล
หม่อมหลวงมานิจ
ดร.กมล
อาจารย์โชค
อาจารย์ประยุทธ
อาจารย์สนอง
อาจารย์พงศ์อินทร์
คุณหญิงบุญฉวี
อาจารย์สนอง
ดร.วิศิษฏ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
รองศาสตราจารย์สุวรรณี
รองศาสตราจารย์เทื้อน
รองศาสตราจารย์มานพ
ดร.สุชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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ชุมสาย
เภาพิจิตร
สุคันธวณิช
สวัสดิสิงห์
สิงหะพันธุ์
ศุขขจร
พรหมโมปกรณ์กิจ
สิงหะพันธุ์
ชุมวรฐายี
ศรีคุณ
หงส์พันธุ์
เศรษฐีธร
ศรีคุณ
ทองแก้ว
พราหมณโชติ
เมืองแก้ว
ไชยศุภรากุล
ไชยศุภรากุล
เหมือนชอบ
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ตาแหน่ง
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี

2.4 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ลางกรุ ง เทพมหานคร ที่ ล้ อ มรอบด้ ว ย
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น รถไฟฟ้ามหานคร (BRT) รถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS)
ห้ างสรรพสิ น ค้า และสวนสาธารณะ ด้ว ยพื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ที่ถูกจัดสรรเป็นอาคารเรีย นและอาคาร
ปฏิบัติการกว่า 30 หลัง พื้นที่การเรียนรู้และการทากิจกรรมสันทนาการ สนามกีฬา สระว่ายน้า และศูนย์
ออกกาลังกาย รวมถึงบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ที่ตั้งเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th
โทรศัพท์ 02-942-5800 ,02-942-6800
Facebook: www.facebook.com/PRCRU1/
การคมนาคม
รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ
รถประจาทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529
รถประจาทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.5 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
(มาตรา 16) *

สภาวิชาการ
(มาตรา 20) *

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(มาตรา 23) *
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(มาตรา 25) *

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(มาตรา 49 ) *

อธิการบดี

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)**

(มาตรา 27) *

คณะ / วิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
๐ สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

๐ คณะเกษตรและชีวภาพ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะวิทยาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชามนุษยศาสตร์
- ภาควิชาสังคมศาสตร์

๐ คณะวิทยาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะศึกษาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- โรงเรียนสาธิตฯ ***
๐ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ***
- สานักงานคณบดี
๐ บัณฑิตวิทยาลัย ***

- สานักงานคณบดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก
๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักงานผูอ้ านวยการ
๐ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักงานผูอ้ านวยการ
๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักงานผูอ้ านวยการ
๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สานักงานผูอ้ านวยการ
๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ***
- สานักงานผูอ้ านวยการ

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย ***
- สานักประกันคุณภาพการศึกษา ***
- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ***
- สานักงานตรวจสอบภายใน ***
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) ***
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ***
- โรงพยาบาลสัตว์ ***
- สถานพยาบาล ***

หมายเหตุ : ( * ) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา....)
( ** ) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
( *** ) หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะ / วิทยาลัย

- คณะเกษตรและชีวภาพ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศึกษาศาสตร์
- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
- บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก

- สถาบันวิจยั และพัฒนา
- สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
- สานักประกันคุณภาพการศึกษา
- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- สานักงานตรวจสอบภายใน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

สานักงานสภามหาวิทยาลัย *

หน่วยงานสิทธิประโยชน์

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(จันทรเกษมปาร์ค)
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และสระว่ายน้า
- โรงพยาบาลสัตว์
- ร้านค้าสวัสดิการ

หน่วยงานอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

หมายเหตุ: * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15

ส่วนที่ 3
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
พ.ศ. 2565 ดาเนินการตามกรอบนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วน
สนั บ สนุ น ในการผลั กดัน ให้ บุ คลากรและนั ก ศึ ก ษาได้เ กิ ดความตระหนั กถึ ง ความส าคัญ ของการป้ องกัน และ
ปราบปรามทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
เพื่อให้ ทุกหน่ ว ยงานในมหาวิ ทยาลั ย ใช้เป็ นกรอบแนวทางการดาเนิน งานเพื่ อสร้ างการดาเนินงานที่โ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน
การดาเนิ น งานที่มีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงการสร้างและปลู กฝั ง คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การพันนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป

3.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยที่ 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เป้าหมายของแผนย่อย
1. ประชาชนมีวันนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนย่อย
- ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี วั น นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ และ
พฤติกรรมในการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50
- ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ITA ร้ อ ยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ร้อยละ 10
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ร้อยละ10
แผนย่อยที่ 3.2 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย
- การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนย่อย
1.ร้อยละของกระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 25
2.ร้อยละของจานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง
ไม่เกินร้อยละ 4 ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2. เพื่อให้การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
4. เพื่อพัน นาระบบและกระบวนการทางกฏหมายให้ ส ามารถอานวยความสะดวกด้ว ยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (เฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัด คือ ระดับคะแนนของดัชนี
การรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพันนาฯ ฉบับที่ 12
3.2.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต คอรัปชั่น
แนวทางการดาเนินงานโดยขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และ
สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่ว มมือกันอย่างจริงจัง และสนับสนุนการดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพันนาระบบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

17

การบริ ห ารจัดการ การสร้ างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

3.3 แผนระดับที่ 3
3.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
สูงกว่าร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อต้านทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
2. เร่งรัดการกากับติดตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
5. การพันนา วิเคราะห์และบูรณา การระบบการประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
7. พันนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพันนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
3. ปรับปรุงกระบวนการและ พันนากลไกพิเศษในการ ปราบปรามการทุจริตที่มีความ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กลยุทธ์
1. ศึกษาและกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
3.3.2 นโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายการด าเนิ น งานต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือนโยบาย
ข้อที่ 10 การส่ งเสริ มการบริ ห ารราชการแผ่ นดินที่มีธ รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิช อบในภาครั ฐ โดยได้ มีก ารรายงานผลการด าเนิน งานต่ อสภานิติ บัญญั ติแห่ งชาติเป็ นประจ าทุ ก ปี
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดนโยบายดังนี้
1. ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจั ดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนกัน
ปรั บ ปรุ งวิธี ป ฏิบั ติร าชการให้ ทัน สมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ ไขกฎระเบียบให้ โ ปร่งใส ชัดเจน ดาเนินงาน
ตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ เป็นต้น
2. กระจายอานาจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่แน่นอน รวมถึงระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส
3. ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การบริ ก ารเชิ ง รุ ก
สร้ างศูน ย์ บ ริการ สาธารณะแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) พั น นาหน่ว ยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความประหยัด มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบูรณาการ
4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ และส่งเสริมระบบพิทักษ์
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
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ยกเลิ กหรื อแก้ไขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น อันเป็ นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
6. ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ อันเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่ อ ง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
สป.อว. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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2) ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายไม่น้อยกว่า 3 มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
พันนากลไกการป้องการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามแผนของแต่ละ
หน่วยงาน
2) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สป.อว.
3) หน่วยงานมีกลไกใหม่ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย 1 กลไก

3.3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ร ะบบบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคล่ อ งตั ว มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย
ในกากับของของรัฐ
กลยุทธ์
4. ปรั บ ปรุ ง/พัน นาระบบบริห ารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูล งบประมาณและบุคลากร
ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก

3.3.5 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ในกากับของ
ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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กลยุทธ์
ปรั บ ปรุ ง /พั น นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะด้ า นฐานข้ อ มู ล งบประมาณและบุ ค ลากร
ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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3.4 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันฯ ระยะที่ 3

ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันฯ
ระยะที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์การป้องกัน
การทุจริตฯ อว.
(พ.ศ.2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม อว.ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนยุทธศาสตร์ มจษ. พ.ศ.
2561 – 2565 (ปรับปรุง 2563)
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
การทุจริตฯ มจษ. พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรปู กลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การป้องกันการทุจริตในองค์กร
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
4.1 สาระสาคัญ
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ”
ความหมายของวิสัยทัศน์
หน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะเป็น
หน่ ว ยงานภาครั ฐด้านการศึกษาที่มุ่งเน้ นการปฏิบัติงานตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ในระดับ A
ขึ้นไป
พันธกิจ
บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ค่านิยมร่วม CRU (Chandrakasem Rajabhat University)
คาสาคัญ
ความหมาย
Clear and anti-corruption
การดาเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และแสดงเจตจานง ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
Red Flag and Whistleblower สร้างรูปแบบและเครื่องมือการแจ้งเตือนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิด ทุจริตและการดาเนินงานในโครงการ
Unification
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรและนักศึกษา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตารางความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. การป้องกันการทุจริตและ มหาวิทยาลัยมีระบบและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร
กลไกการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและ ระดับ AA
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน 95 คะแนน
ของ หน่วยงานภาครัฐ
2. จานวนเรื่องร้องเรียนการ
จานวนไม่เกิน 1 เรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร

3. ร้อยละของนักศึกษาและ
ร้อยละ 80
บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ร้อยละของนักศึกษาที่
ร้อยละ 80
ลงทะเบียนในรายวิชาที่
ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

นักศึกษาและบุคลากรมี
ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และปฏิบัติงานอย่างสุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการ
ดาเนินงานตาม เกณฑ์
การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
2. ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างสุจริต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล
สภาคณาจารย์ฯ
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ประเด็น 1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
ยุทธศาสตร์

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติ นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
มิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
โครงการ/
กิจกรรม
งบประมาณ

ส่งเสริมการดาเนินงานตาม เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต

ทุกคณะ/สานัก/สถาบัน

ทุกคณะ/สานัก/สถาบัน

9 โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการ/กิจกรรม

987,680 บาท

150,000 บาท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.2 สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป้าหมายร้อยละ 95
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ไม่เกิน 1 เรื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การดาเนินงานการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานภาครัฐ

2 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะตามพันธกิจของ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนากระบวนการ
ขับเคลื่อนระบบการกากับ ติดตาม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต

1. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2. ระดับผลสารวจการ
รับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านการพัฒนาระบบ
และกลไกการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ ITA
ของ มหาวิทยาลัย
-กลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ค่าเป้าหมาย
1. ระดับ AA
95 คะแนน

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 ม.ค. – เม.ย.
2565

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักประกัน
คุณภาพฯ

2. ระดับ 4

-จานวน 1,000 คน

ไม่ใช้งบ ต.ค.64-มี.ค.65 กองกลาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัย

3 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชน

4 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ประกอบด้วย นักเรียน,
นักศึกษา, สื่อมวลชน,
อาจารย์, เจ้าหน้าที่,
ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อ
ราชการกับมหาวิทยาลัย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
ร้ อ ยละของโครงการที่
จ้าง ของมหาวิทยาลัยต่อ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของระบบ จัดจ้างของมหาวิทยาลัย
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ต่อสาธารณชน
กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการ แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 3 และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักวิทย
บริการฯ

ร้อยละ 100

ไม่ใช้งบ

1 ตค.64
30 กย.65

กองคลัง

นักเรียน, นักศึกษา, สื่อมวลชน,
อาจารย์, เจ้าหน้าที่, ผู้ปกครอง,
ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1 แผน

4,680 มีนาคม 2565

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 ติดตามการดาเนินตามผลการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
6 ทบทวนกลไกด้านการจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์

7 ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอน
การดาเนินงาน
(Workload lean
Mis re-design)

8 การเผยแพร่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยที่เข้าถึงง่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งมติรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กาหนด
เพื่อเพิ่มกลไกด้านการจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์ ให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อพัฒนากระบวนการและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตัวชี้วัด
หน่วยรับตรวจมีการ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
จานวนข้อร้องเรียน
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง/
การจัดหา พัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุที่ไม่โปร่งใส

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ไม่เกิน 1 เรื่อง

1.จานวนหน่วยงานที่
13 หน่วยงาน
สามารถปรับปรุง
กระบวนการและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง Workload lean
action 2021
2.จานวนหน่วยงานที่
15 หน่วยงาน
สามารถปรับปรุง
กระบวนการและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง MIS Re-design
-กลุ่มเป้าหมายของ
-จานวน 1,000 คน
มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย นักเรียน,
29

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
- ต.ค.64 - ก.ย.
65

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ไม่ใช้งบ

1 ตค.64
30 กย.65

กองคลัง

ไม่ใช้งบ

1 ตค.64
30 กย.65

กองนโยบาย
และแผน
สานักวิทย
บริการฯ

ไม่ใช้งบ ต.ค.64-มี.ค.65 สานักวิทย
บริการฯ
กองกลาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทาง
ที่หลากหลายมากขึ้น

9 ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

นักเรียน, นักศึกษา, สื่อมวลชน,
อาจารย์, เจ้าหน้าที่, ผู้ปกครอง,
ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย เช่น
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย (Facebook,
line)
- บอร์ดในลิฟต์/จอ LED ภายใน
มหาวิทยาลัย
1. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับการทางานยุคดิจิตอล
2. เพื่อลดการให้ทรัพยากร และ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน

นักศึกษา, สื่อมวลชน,
อาจารย์, เจ้าหน้าที่,
ผู้ปกครอง, ผู้มาติดต่อ
ราชการกับมหาวิทยาลัย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย

1.ความพึงพอใจของผู้
1.ร้อยละ 80
ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน
2.ร้อยละการลดการใช้ 1.ร้อยละ 50
ทรัพยากรและประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

963,000 1 ต.ค.2564 –
30 ก.ย.2565

กองบริหารงาน
บุคคล

987,680
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรม ให้ความรู้
“การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565”
2 โครงการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ร้อยละของผู้เข้าอบรมฯ
มีผลคะแนนการทดสอบ
Post-test เฉลี่ยรวม
เพิ่มขึ้นจาก Pre-Test

ร้อยละ 10

ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3 จัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต
เพื่อเป็นศูนย์กลางการดาเนินงาน จานวนชมรม
และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ
ราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
เพื่อป้องกันการทุจริตโดยการมี
การจัดกิจกรรมต่อต้าน
ส่วนร่วมของนักศึกษา
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ค่าเป้าหมาย
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1 ชมรม

1 กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 มี.ค. –เม.ย.
2565

ไม่ใช้งบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักประกัน
คุณภาพ
สภาคณาจารย์ฯ

เม.ย. 65

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

ไม่ใช้งบ ปีการศึกษา
2564

กองพัฒนา
นักศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร และ
นักศึกษาดีเด่น ประจาปี
“รางวัลคนดีศรีจันทรเกษม”
5 การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริต รู้ถึงผลเสียหายความ
รุนแรงของปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น

คะแนนการรับรู้ผลเสีย
หายความรุนแรงของ
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
1. เพื่อสอดแทรกหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เข้าในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
ได้แก่
1.1 รายวิชาไทยในโลกที่
เปลี่ยนแปลง
1.2 รายวิชาความเป็นพลเมือง
ในโลกสมัยใหม่
1.3 รายวิชากฎหมายในการ
ดาเนินชีวิต

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
กิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี ร้อยละ 80
ที่ 1-2 ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่สอดแทรก
หลักสูตรต้านทุจริต
ประจาปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ค่าเฉลี่ยคะแนน
การทา
แบบทดสอบ
ไม่น้อยกว่า 6
คะแนน
(คะแนนเต็ม 10)
ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

140,000 กันยายน 65

ไม่ใช้งบ

2 ภาคเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สานักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.4 รายวิชาจริยธรรมทางสังคม
และการใช้เหตุผล
2. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ส่งเสริมให้รายวิชาบูรณาการ*
นาโครงงานที่นักศึกษาลงพื้นที่ทา
กิจกรรม เข้าร่วมประกวดใน
โครงการ GE ชวนคุณทาดีเพื่อ
สังคม
(* รายวิชาบูณาการ คือ รายวิชา
ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง และ
รายวิชาความเป็นพลเมืองในโลก
สมัยใหม่)
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

150,000
1,137,680
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัน ทรเกษมสู่ การปฏิบัติ จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุก หน่ว ยงานในสั งกัดที่จะมุ่ ง มั่น
ผลักดันการดาเนินแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และในการดาเนินงาน
โครงการสาคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกาลังทั้ง
ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดแนวทางที่สาคัญในการนาแผน
ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการ
ดาเนิ น การแปลงยุ ทธศาสตร์ กลยุ ทธ์ ภายใต้ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และประพฤติ มิช อบประจ าปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลัก
ที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกาหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์หลัก
2) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญในการใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นกรอบในการบริหารการดาเนิน
พันธกิจของทุกหน่วยงาน
3) ผู้ บ ริ ห ารด าเนิ น การชี้ แ จงสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงาน
ตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน
ด้านการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิช อบ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศ ทาง
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
5.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
1) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินโครงการโดยคณะทางานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ทุก 6 เดือน
2) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโดย คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (กบม.)
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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5.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล
1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ไปยังกองนโยบาย
และแผนทุก 6 เดือน
2) กองนโยบายและแผนจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะทางานที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานฯ
ไปยังกองนโยบายและแผน ทุก 6 เดือน

จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มจษ. พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน /12 เดือน
ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล
เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
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ก. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคานวณผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตในองค์กรและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบาย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการสารวจเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบั ติงานหน้ าที่ของบุ คลากรทุกระดับ ในมหาวิทยาลั ยตามจรรยาบรรณการบริห ารงานอย่างมีจริยธรรมและ
การบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ โดยสารวจทั้งมิติการรั บรู้ (Perception - Based) คือ
สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย และในมิติหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) คือ สารวจจากหลักฐานการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงาน อันจะเป็นการแก้ปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืนได้
ข้อมูลที่ติดตาม
1. แบบสารวจความคิดเห็นตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ
การคานวณผลการดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
0.00-1.50
ต่ากว่า 65.00

ต้องปรับปรุง
1.51-2.50
65.00 – 74.99

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
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2.51-3.50
75.00 – 84.99
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ดี
3.51-4.50
85.00 – 94.99

ดีมาก
4.51-5.00
95.00 – 100

ตัวชี้วัด 2 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ความสาคัญกับผู้มารับบริการทุกคน ได้แก่ ประชาชน นักศึกษา และ
บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ ผู้ รั บ บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด โดยมหาวิทยาลั ยได้จัดตั้งหน่ว ยงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้ องเรียน เพื่อรับเรื่อง ตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่ว งโดยเร็ว ซึ่งตั้งอยู่
ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสานักงานยกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
การจัดเก็บข้อมูล
นับจานวนเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ที่ยื่นผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
2. ร้ องทุกข์ /ร้ องเรี ย นโดยผู้ แ ทนในกรณี ที่ผู้ ได้ รับ ความเดื อดร้ อน หรือผู้ ได้รับความเสี ยหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถร้องทุกข์ /ร้องเรียนด้วยตนเองเพราะเหตุแห่งการเจ็บป่วย หรือความจาเป็น
อื่นๆ ผู้ประสงค์จะร้องทุกข์/ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียนแทนก็ได้
3. ร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นทางจดหมายโดยจั ด ส่ ง ไปที่ ห น่ ว ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย
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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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คาอธิบาย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเสริม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นประเด็ น เกี่ ยวกับ
การป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึง
สาเหตุ ผลกระทบ และบทลงโทษของพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้เกิด ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจ
และลดโอกาสในการประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสร้างความร่วมมือในการสอดส่องและแจ้งเหตุความผิดปกติที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ติดตาม
1. ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาและบุคลากรก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาและบุคลากรภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การคานวณผลการดาเนินงาน
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น =
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาและบุคลากรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ - ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาและบุคลากรก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
x 100
ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
0.00-1.50
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
1.51-2.50
31 – 50

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พอใช้
2.51-3.50
51 – 70
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ดี
3.51-4.50
71 – 90

ดีมาก
4.51-5.00
91 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คาอธิบาย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษมส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเสริม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นประเด็ น เกี่ ยวกับ
การป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่า งๆ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึง
สาเหตุ ผลกระทบ และบทลงโทษของพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้เกิด ความรู้สึกยับยั้งชั่งใจ
และลดโอกาสในการประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสร้างความร่วมมือในการสอดส่องและแจ้งเหตุความผิดปกติที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ติดตาม
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. รายวิชาที่สอดแทรกหลักสูตรต้านการป้องกันการทุจริต ประจาปีการศึกษา 2565
การคานวณผลการดาเนินงาน
ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน =
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

x 100

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
ร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
0.00-1.50
ต่ากว่า 30

ต้องปรับปรุง
1.51-2.50
31 – 50

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พอใช้
2.51-3.50
51 – 70

43

ดี
3.51-4.50
71 – 90

ดีมาก
4.51-5.00
91 ขึ้นไป

ภาคผนวก ค.
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

44

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564)
วิสัยทัศน์ (Vision) “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ”
พันธกิจ (Mission) บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
หน่วยงานที่
เป้าหมาย
รับผิดชอบ
สานักประกัน

คุณภาพการศึกษา

1. การป้องกันการทุจริตและ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ ระดับ A
ประพฤติมิชอบในองค์กร
การป้องกันการทุจริตและ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 93 คะแนน
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ภาครัฐ

ระดับ A
93.90 คะแนน

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปราม
ทุจริตให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร

ระดับ 4.00

ระดับ 4.33



จานวนไม่เกิน
1 เรื่อง

9 เรื่อง
(ประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการ
ปฏิบัติงาน)



2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและปฏิบัติงาน
อย่างสุจริต

2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น
3. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

66.67

การบรรลุเป้าหมาย*
 หมายถึง บรรลุเป้าหมาย
 หมายถึง ไม่บรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
สานักงาน
ตรวจสอบภายใน
กองกลาง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ค่าเป้าหมาย ระดับ A (93 คะแนน)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ
ปัญหา/อุปสรรค/
(OUTCOME)
ข้อเสนอแนะ
45,000 ผลการประเมิน
ไม่มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับ
A
93.90 คะแนน
40,000 -

วิธีการดาเนินงาน/ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

1 การดาเนินงานการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ประเมินคุณธรรม และ 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน ดาเนินงาน กากับติดตาม และ
ความโปร่งใสในการ
ประเมินผล
ดาเนินงานภาครัฐ
3. รายงานผลการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนา

2 การสร้างความร่วมมือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ด้านการต่อต้านทุจริต 2. ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริต ภายในมหาวิทยาลัย
3. จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เรื่องการการต่อต้านทุจริต
3 กิจกรรมการจัดทา
1. คณะกรรมการฯ จัดทา ร่าง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ใช้งบ
มาตรการส่งเสริม
ในมหาวิทยาลัย
คุณธรรมและความ
2. เสนอ ร่าง มาตรการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
โปร่งใสใน
(กบม.) พิจารณา
มหาวิทยาลัย
3. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก กบม. เพื่อเป็นแนวทาง/หลักการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีประกาศ
เรื่อง มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อกาหนด
กรอบการดาเนินงาน

ไม่มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 กิจกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

วิธีการดาเนินงาน/ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

1. เผยแพร่ผ่านช่องทาง วารสารจันทร์กระจ่างฟ้า ฉบับที่ 15 ปีที่ 16
ไม่ใช้งบ
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/15week16.pdf

2. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่ใช้งบ
https://www.chandra.ac.th/
5 กิจกรรมการเปิดเผย 1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ใช้งบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
ของมหาวิทยาลัยต่อ 2. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาธารณชน
https://www.chandra.ac.th/"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

47

ผลลัพธ์ของโครงการ
(OUTCOME)
ตั้งแต่การวางแผน
การดาเนินงาน
การกากับติดตาม
การรายงานผล และ
การปรับปรุงผล
กลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่มี

กองกลาง

-

สานักวิทย
บริการฯ
กองคลัง

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ ไม่มี
จัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชนผ่าน
เว็บไซต์ของระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง และ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน ผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ครบถ้วนทุกโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ค่าเป้าหมาย จานวนไม่เกิน 1 เรื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน/ระยะเวลาดาเนินงาน

1 โครงการอบรม ให้ความรู้ 1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคลากรเข้า
“การประเมินคุณธรรมและ
ร่วมโครงการ
ความโปร่งใสในการ
2. ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการทา
ดาเนินงาน
Pre-test ก่อนเข้ารับการอบรม
ของหน่วยงานภาครัฐ
3. ดาเนินการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประจาปี
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564”
ภาครัฐทีม่ ีคุณธรรมและความโปร่งใส
ใน สามารถตรวจสอบได้
4. บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการทา
Post-test ภายหลังจากการอบรม
5. ประเมินผล และรายงานผลการจัดโครงการ
2 โครงการให้คาปรึกษา
กิจกรรมที่ 1 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ควบคุมฯ และการบริหารความเสี่ยงระดับ
และการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ณ ห้อง
ระดับหน่วยงาน
ประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

งบประมาณ
30,000

85,000

ผลลัพธ์ของโครงการ
(OUTCOME)
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ในระดับ 4.45
(ข้อมูลจากรายงานผลสรุปการ
ดาเนินโครงการ)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้เพิ่ม
การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
Online ร่วมกับรูปแบบ
Onsite เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID - 19

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 91.69

ไม่มี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน/ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 การติดตามการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

8,500

3 โครงการอบรมส่งเสริม
จรรยาบรรณ วินัย
ธรรมาภิบาลของบุคลากร
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
(กิจกรรมเทศน์มหาชาติ)

จัดกิจกรรมร่วมกับสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาในโครงการที่ 1

ไม่ใช้งบ

1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคลากร
นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
3. ดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด
4. ประเมินผล และรายงานผลการจัดโครงการ

57,650

5 กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
และนักศึกษาดีเด่น
ประจาปี
“รางวัลคนดีศรีจันทร
เกษม”

1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและ
นักศึกษา ส่งประวัติและผลงานเพื่อ
คัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดีศรีจันทร
เกษม”
3. คณะกรรมการประชุมตัดสินผู้ได้รับรางวัล
“คนดีศรีจันทรเกษม”
4. ทาพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
5. ประเมินผล และรายงานผลการจัดโครงการ

1,690

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

ผลลัพธ์ของโครงการ
(OUTCOME)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยงมากขึ้น ร้อยละ 85

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
กาหนดจัดกิจกรรมใน
ไตรมาสที่ 3 แต่เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์โรคระบาด
จึงปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น
การติดตามโดยการสอบถาม
ออนไลน์ ในรูปแบบ
QR Code
จัดกิจกรรมร่วมกับสานักประกัน จัดกิจกรรมร่วมกับสานัก
คุณภาพการศึกษาในโครงการที่ ประกันคุณภาพการศึกษา
1
ในโครงการที่ 1
1. บุคลากร นักศึกษาและ
ไม่มี
ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานพระพุทธศาสนา
2. บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
1. เกิดต้นแบบของตัวบุคคล
ไม่มี
ในการเป็นคนที่ดีตาม
ข้อกาหนด
2. บุคลากรและนักศึกษา
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

49

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สภาคณาจารย์
และข้าราชการ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

51

โครงการอบรม ให้ความรู้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565

52

การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสานักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2565
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