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รายงานผลการก ากับ และตดิตามการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
1. บทน า   

ตามท่ี คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน             
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตฯ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ  มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏจันทรเกษมเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบบริหารราชการใหมีความโปรงใส ปราศจากการทุจริต 
จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติที่ เกี่ยวของ ดังนั้น เพ่ือให
การขับเคลื่อนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงไดกํากับ  และติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยใหขอเสนอ
แนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไป  
2. ขอมูลเชิงยุทธศาสตร  

2.1 วิสัยทัศน  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารงานที่เปนธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบได มีบุคลากรและนักศึกษาที่ตระหนักและมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตอยางแทจริงและ 
ยั่งยืน”  

2.2 พันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
2.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และเครื่องมือในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานดานการ ป

องกันและปราบปรามทุจริต  
2.2.2 สรางองคความรูดานการปองกันและปราบปรามทุจริตใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุก

ระดับ   
2.3 ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด  

2.3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต          
ตัวชี้วัด 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ    
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนเครือขายสถาบันอุดมศึกษาที่สร างความรวมมือดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  
2.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต     

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร างความรูและสรางความ 
ตระหนักดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต    ตัวชี้วัด 2.2 จํานวนสื่อประชาสัมพันธดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  
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 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2561   
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรวบรวมโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ   

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ. 2561 พบวามีจํานวนโครงการที่เกี่ยวของ 4 โครงการ              
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้องตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2561 

1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและ                   
ความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ 

สํ านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใส ในการดํ า เนินงานขอ ง
หน่วยงานภาครัฐ 

2 การสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

กองพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัด 1.2 
จํานวนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ที่สร้างความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดํ า เนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํ านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัด 2.1 
ระดับความสํ า เ ร็ จของการจั ด              
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสร้าง
ความตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต (จุลสาร
ตรวจสอบภายใน) 

สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 

ตัวชี้วัด 2.2 
จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. รายงานผลการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และความกาวหนาของโครงการหรือกิจกรรม   
มหาวิทยาลัยไดกํากับและติดตามการดําเนินงาน และความกาวหนาของโครงการหรือกิจกรรม                

ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปผล
ไดดังนี้  
  โครงการที่  1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ การประเมินคุณธรรมและ                   
ความโปรงใสในการด าเนินงานภาครัฐ     

สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน            
ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ ตั้งแตการประชุมคณะกรรมการ            
ที่เก่ียวของ การอบรมใหความรู และการกํากับติดตามการดําเนินงาน สามารถสรุปการดําเนินงาน ไดดังนี้    

1. ดานงบประมาณ     
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทํา 

รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ ซึ่งยังอยู
ระหวางการดําเนินงาน และจะไดสรุปผลการใชงบประมาณเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานอีกครั้ง   

2. ดานการบรรลุคาเปาหมาย   
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานในการจัดทํารายงานผล

และรวบรวมในรูปแบบของรายงานผลการดําเนินงานตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidencebased) 
ผานระบบ https://sites.google.com/a/chandra.ac.th/ita-ebit-2561/home โดยผลการบรรลุ คาเปา
หมายจะสรุปผลเมื่อสิ้นสุดการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตอีกครั้ง   

3. ดานการด าเนินงานในภาพรวม    
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาได ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน โดยการจัดประชุม 

คณะกรรมการดําเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ซึ่งประกอบด วยตัวแทนจากคณะและหน วยงานที่ เกี่ยวข องกับหลักฐานเชิงประจักษ อย างตอเนื่อง                      
โดยใหคณะและหนวยงานที่รับผิดชอบจัดสงหลักฐานผานระบบที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําขึ้น               
ซึ่งพบวา การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข อง คิดเปนความกาวหนาในการดําเนินงาน ร อยละ 84.09                      
(ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)   

 
โครงการที่ 2 การสรางความรวมมือดานการตอตานทุจริต   
กองพัฒนานักศึกษาไดสรางความรวมมือดานการตอตานทุจริต โดยการเข้าร่วมพิธีลงนามความ

ร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ และการเสวนา              
ทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 4224  อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันระหวางเครือขาย
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในการตอตานการทุจริต  

สามารถสรุปการดําเนินงานไดดังนี้  
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   1. ดานงบประมาณ     
การดําเนินงานดังกลาวไมไดใชงบประมาณ เนื่องจากเปนการดําเนินงานรวมกับเจาภาพหลัก             

ในระดับกระทรวง    
2. ดานการบรรลุคาเปาหมาย    
กองพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยร่วมพิธีลงนาม

ความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ และการเสวนา             
ทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3. ดานการด าเนินงานในภาพรวม     
 กองพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตโดยการนํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นํานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสํานักงาน ป.ป.ช. และได้สร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้าน
ทุจริต 
  

โครงการที่ 3 โครงการอบรมใหความรู “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561”   

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดโครงการอบรมใหความรู  “การประเมินคุณธรรมและ                  
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื่อวันจันทรที่               
23 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
สามารถสรุปการดําเนินงานไดดังนี้   

1. ดานงบประมาณ     
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณสําหรับการอบรมให

ความรูดังกลาวเรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 34,943.75 บาท คิดเป นรอยละ 99.84 ของ 
งบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน   

2. ดานการบรรลุคาเปาหมาย    
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดประเมินความสําเร็จของโครงการอบรมใหความรูฯ ประกอบดวย 

จํานวนผูเขารวมการอบรม ระดับความพึงพอใจผูเขาอบรม และระดับความรูที่เพ่ิมขึ้นจากการอบรม พบวา              
มีผลการประเมินระดับความสําเร็จ 4.33 คะแนน ซึ่งบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนที่ ระดับ 3.51 
คะแนน   

3. ดานการด าเนินงานในภาพรวม     
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินโครงการ เบิกจายงบประมาณ และประเมินความสําเร็จ 

ของโครงการเรียบรอยแลว   
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  โครงการที่ 4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ดานการปองกันและปราบปรามทุจริต (จุลสาร 
ตรวจสอบภายใน)  

สํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินการเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตใหแกบุคลากรและนักศึกษาผานการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบจุลสารตรวจสอบ 
ภายใน ซึ่งไดกําหนดใหจุลสารที่จะเผยแพรในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ระบุความรูที่เกี่ยวของกับการ              
ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงาน ไดดังนี้   

1. ดานงบประมาณ     
สํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณสําหรับการเผยแพรจุลสาร 

ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3  (ปที่ 6 ฉบับที่ 23) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 และไตรมาสที่ 4                 
(ปที่ 6 ฉบับที่ 24) เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561  เรียบรอยแลว คิดเปน ความกาวหนาในการดําเนินงาน 
รอยละ 100 ของจํานวนงบประมาณที่กําหนดไวในแผน   

2. ดานการบรรลุคาเปาหมาย    
สํานักงานตรวจสอบภายในไดเผยแพรจุลสารตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  ตอนักศึกษา

และบุคลากร จํานวน 200 ฉบับ คิดเปนความกาวหนาในการดําเนินงาน รอยละ 100 ของจํานวนการเผยแพร
ทีก่ําหนดไว้  

3. ดานการด าเนินงานในภาพรวม    
สํ านักงานตรวจสอบภายในได ดํา เนินการตามแผนการดําเนินง าน คือ เผยแพร จุลสาร                        

ตรวจสอบภายใน ที่ระบุองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในไตรมาสที่ 3                    
และไตรมาสที่ 4 (ปที่ 6 ฉบับที่ 24) เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 เรียบรอยแลว คิดเปนความกาวหนา 
ในการดําเนินงานภาพรวมของโครงการ รอยละ 100  
  
 สรุปความกาวหนาการด าเนินการโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการป องกันและปราบปราม            
การทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน ความก้าวหน้า 
โครงการที่ 1 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(บรรลุค่าเปา้หมาย) 

ร้อยละ 100 

โครงการที่ 2 
การสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(บรรลุค่าเปา้หมาย) 

ร้อยละ 100 

โครงการที่ 3 
โครงการอบรมให้ความรู้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(บรรลุค่าเปา้หมาย) 

ร้อยละ 100 

โครงการที่ 4 
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
(จุลสารตรวจสอบภายใน) 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(บรรลุค่าเปา้หมาย) 

ร้อยละ 100 

 




