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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
วิสัยทัศน  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” 
 
พันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. การป้องกันการทุจริตในองค์กร     
 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ  

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน           
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 85  คะแนน 91.36  
ระดับ A 

 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามทุจริตให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กร
การปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรม              
ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  

จ านวน  5 
โครงการ/ กิจกรรม  

3 โครงการ/
กิจกรรม 

 

  3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน 0  เรื่อง 1 เรื่อง  

    ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 33.33 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การป้องกันการทุจริตในองค์กร    
เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 85 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.1 การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน       
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
ภาครัฐ 

โครงการด าเนินงาน
ตามระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

 

ระดับผลการ
ประเมินฯ/ 
≥ 85 คะแนน 

คะแนน 
91.36 
ระดับ A 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 - ไตรมาสที ่
3 - 4 
  

ต.ค. 62 ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่
แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน และ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
โปร่งใสและมีคณุธรรมต่อ
สาธารณะให้มากข้ึน 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.2 การสร้างความ
ร่วมมือด้านการ
ต่อต้านทุจรติ 

เข้าร่วมโครงการมอบ
รางวัลองค์กรโปร่งใส 
ครั้งท่ี 8 (NACC 
Integrity Awards) 
(ตามบันทึกข้อตกลง

จ านวนครั้งใน 
การเข้าร่วม 
กิจกรรม/ 
≥ 1 ครั้ง 

 1 ครั้ง ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 - มีนาคม 
2562  

วันท่ี 12 
มีนาคม 
2562  

 กองพัฒนานักศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ความร่วมมือ ด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 
ในสถาบันอุดมศึกษา) 

1.3 ประชาสมัพันธ์ 
ข่าวสารดา้น      
การป้องกันและ 
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.แบนเนอร์                               
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม  
ร่วมส่งเสรมิการ 
ต่อต้านการทุจริต) 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
มจษ. 
 
2. ธันวาคม 2561 
-เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
โปสเตอร์การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตรยีมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
ครั้งท่ี 1 ในเดือน
มีนาคม 2562     
ผ่านช่องทาง 
qa@cru, ไลน์กลุ่ม pr 

จ านวนสื่อ          
ประชาสมัพันธ์/ 
≥ 2 สื่อฯ 
  

5 สื่อ ดังนี ้
1.เว็บไซต์
มหาวิทยา
ลัย 
2.โปสเตอร์
ติดบอร์ด
ในลิฟท์ 
3.หนังสือ
จดหมาย
ข่ายจันทร์
กระจ่างฟ้า 
4.Face 
book 
qa@cru 
5.Line 
group  
pr cru 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  ไตรมาสที่ 
3-4 
 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 
1-3 

1 มิถุนายน 
- 30 
กันยายน 
2562 
 
 
 
 
2.เผยแพร่
กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรม
การ เดือน
ธันวาคม
,มีนาคม ,
พฤษภาคม 
2562 
 
 
 
 

1.ปัญหา 
ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน ามาจดัท าแบนเนอร์
ประชาสมัพันธ์ 
1.อุปสรรค 
ข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานท าให้
มีการประสานงานหลายขั้นตอน 
1.ข้อเสนอแนะ 
ให้หน่วยงานท่ีมีการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ส่ง
มอบข้อมูลโดยตรง 
 
2.ปัญหา 
ไม่ม ี
2.อุปสรรค 
ไม่ม ี
2.ข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี

ส านักวิทยบริการฯ 
กองกลาง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

cru., เสียงตามสาย, 
บอร์ด ปชส.ในลิฟต์ 
-เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภาพ
กิจกรรการประชุม
คณะกรรมการฯ 
(ITA) ในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2561 ผ่าน
ช่องทาง qa@cru, 
ไลน์กลุ่ม pr cru. 
 
3. มีนาคม 2562 
-เผยแพรโ่ปสเตอร์
การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานเตรียมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2562 เดือน
มีนาคม 2562  
ผ่านช่องทางเพจ 
qa@cru, ไลน์กลุ่ม 
prcru,เสียงตามสาย,
บอร์ดในลิฟต ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

-เผยแพร่กิจกรรม 
เพื่อแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการ 
ขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  
วันท่ี 7 มีนาคม 2562 
ผ่านช่องทาง 
qa@cru, ไลน์กลุ่ม 
prcru 
-เผยแพรภ่าพ
กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  
วันท่ี 7 มีนาคม 2562 
ผ่านช่องทาง 
qa@cru, ไลน์กลุ่ม 
prcru 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

4. พฤษภาคม 2562 
-เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
โปสเตอร์การจัก
กิจกรรมประชุมเพื่อ
เตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ (ITA)  
ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2562  
พฤษภาคม 2562 
ผ่านช่องทาง 
qa@cru, ไลน์กลุ่ม  
pr cru, เสียงตามสาย
, บอร์ดในลิฟต ์
 
-เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภาพ
กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการฯ(ITA) 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 
2572 ผ่านช่องทาง 
qa@cru, ไลน์กลุ่ม  
pr cru. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

5.เผยแพร่แนวปฏิบัติ
ในการงดรับของขวัญ
ปีใหม่ของผู้บริหาร 
ประจ าปี 2562  
ในจดหมายข่าว 
จันทร์กระจ่างฟ้า 
รายสัปดาห์ ฉบับวันท่ี 
24 ธ.ค.61-6ม.ค.62 
หน้า 8 และหน้าเพจ
เว็บไซต์งาน
ประชาสมัพันธ์,
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
https://op.chandra
.ac.th/pr/images/P
DFforUpload/18w
eek14.pdf 
 

5.เผยแพร่
แนวปฏิบัติ
ในการงด
รับของขวัญ
ของ
ผู้บริหาร 
ในเดือน 
ธ.ค.61-
ม.ค.62 

 

 

 
 
 
 
 

https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/18week14.pdf
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/18week14.pdf
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/18week14.pdf
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/18week14.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
เป้าประสงค์ที่ 2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต   
ตัวชี้วัดที่ 2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จ านวน  5 โครงการ/ กิจกรรม 
        3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน 0 เรื่อง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

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

อบรมการให้ความรู้ 
เรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 
https://photos.go
ogle.com/share/A
F1QipMxs9cN3KR0
sldVFqvk17HsfsW-
aD6nDfz91fxuoeS
NIdiefb6Q_UftZW
AGIYqDzw?key=Rl
Jfa3RUMUNaZFg3
VFVUUGlFOXlCTT
M0cVlOTUdB 
 

1. ความรู้ความ 
เข้าใจด้านการ 
ประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน 
การด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ภาครัฐเพิม่ขึ้น/ 
ร้อยละ 20 
2. ระดับผล 
การประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส/ 
≥ 85 คะแนน 

 1. ความรู้
ความ 
เข้าใจด้าน
การ 
ประเมิน 
คุณธรรม
และ ความ
โปร่งใสใน 
การ
ด าเนินงาน 
ของ
หน่วยงาน 
ภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25 
2. ระดับ
ผลคะแนน 
91.36  

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 27,000 ไตรมาสที่ 3 7 พ.ค. 62 กลุ่มผูม้ีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  
ภายในมหาวิทยาลัย มี
จ านวนน้อย 

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
https://photos.google.com/share/AF1QipMxs9cN3KR0sldVFqvk17HsfsW-aD6nDfz91fxuoeSNIdiefb6Q_UftZWAGIYqDzw?key=RlJfa3RUMUNaZFg3VFVUUGlFOXlCTTM0cVlOTUdB
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2.2 สัมมนาคณุธรรม 
และความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริต          
ในหน่วยงานภาครัฐ 

ให้ความรู้เรื่อง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  
 

1.แผนป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริต/ 
จ านวน 1 แผน 
2.ความรู้ความ 
เข้าใจของ 
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมเพิ่มขึ้น/ 
ร้อยละ 80 

1.แผนฯ 
จ านวน 
1 แผน  
2.ความรู้
ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ก่อนเข้า
และหลัง
เข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 89  

16,400 
บาท 

 16,400 
บาท 

ไตรมาสที่ 3  9 พ.ค. 
2562 

-เกณฑ์การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาท าการตรวจสอบการ
ประเมิน  
-ผู้ท าหน้าที่กรอกข้อมูล
ระบบไม่เข้าใจระบบการ
ประเมิน 
-หน่วยงานภาครัฐ ยังไม่ค่อย
ให้ความส าคญักับการ
ประเมินมากเนื่องจากไม่มี
ผลผูกพันกับงบประมาณที่
จะไดร้ับ 

ศูนย์ฯ มจษ.– ชัยนาท 

2.3 คัดเลือกบุคลากร 
และนักศึกษาดเีด่น 
ประจ าป ี

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
เพชรสยาม บุคคล
ดีเด่น และคนดี         
ศรีจันทรเกษม  
 
https://m.faceboo
k.com/story.php?s
tory_fbid=102149
34628622539&id=
1332935477 

จ านวนครั้งใน
การคัดเลือก
บุคลากร และ
นักศึกษา ดีเด่น
ประจ าป/ี 
1 ครั้ง 

อาจารย์ 1 
คน 
บุคลากร 1 
คน 
นักศึกษา 1 
คน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 - ไตรมาสที่ 4 11 
กันยายน 
2562 

ปัญหา/ อุปสรรค 
- หน่วยงานต้นสังกัด
เบื้องต้นไม่เสนอช่ือ จัดส่ง         
บุลากรและนักศึกษามา
คัดเลือก ระดับมหาวิทยาลัย 
- ผู้ได้รบัรางวัลบางท่าน           
ไม่สามารถเข้ารับรางวัล 
ด้วยตนเองได ้
 
 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ข้อเสนอแนะ 
-  หน่วยงานต้นสังกดั
พิจารณาส่งบุคลากรและ
นักศึกษาเข้ารับรางวัล 
- นอกจากการเชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลยัควรส่งเสริม/
สนับสนุนบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เช่น 
การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาการพิจารณา
ความดีความชอบประจ าป ี

  
 


