
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) 
  
วิสัยทัศน    

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” 
พันธกิจดานการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  

บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. การป้องกันการทุจริตใน
องค์กร     
 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ  

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

90 คะแนน 91.36 คะแนน  

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทกุ
ระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
องค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

2. จำนวนของโครงการ/กิจกรรม              
ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  

จำนวน 3 โครงการ/ 
กิจกรรม  

2 โครงการ/ กิจกรรม  

 3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 0 เรื่อง 2 เรื่อง  

    ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 33.33 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1. การป้องกันการทจุริตในองค์กร    
เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 90 คะแนน 
กลยุทธ์  1.1 สง่เสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.1 การจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ภาครัฐ 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 พร้อม
นำเสนอคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย           
(กบม.) พิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ       

ระดับผลการ
ประเมินฯ 
≥ 90 คะแนน 

91.36 

คะแนน 

40,000 21,800 ไตรมาส
ที่ 3-4 

ไตรมาสที่ 

3 

ไม่มี สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ในการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานด้าน
ความโปร่งใส สุจริต 
และด้านธรรมา-      
ภิบาล 

1.2 การสร้างความ
ร่วมมือด้าน 
การต่อต้านทุจริต 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

จำนวนครั้งใน
การเข้าร่วม 
กิจกรรม 
≥ 1 ครั้ง 

อยู่ระหว่าง
การ
ดำเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินงาน 

ไตรมาส
ที่ 1-4 

อยู่ระหว่าง
การ
ดำเนินงาน 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา 

1.3 ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

1.ได้พื้นที่การ
ประชาสัมพันธ์ข่าว
จาก นสพ.ไทยรัฐ 
https://www.face
book.com/photo.
php?fbid=238397
3721920161&set
=pcb.263033695
7023472&type=3
&theater&ifg=1 

จำนวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์  
≥ 3 สื่อฯ 

4 สื่อ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไตรมาส
ที่ 1-4 

ไตรมาสที่ 
1-2 

บางครั้งเครือข่ายไม่เสถียร        
ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถแสดง
ข้อมูลได ้
 

กองกลาง 
สำนักวิทยบริการฯ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383973721920161&set=pcb.2630336957023472&type=3&theater&ifg=1
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

  2. เผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติในการให้
หรือรับของขวัญปี
ใหม่ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
facebook เพจ 
QA@CRU 
https://www.fac
ebook.com/phot
o.php?fbid=2446
802525637280&s
et=gm.27736624
96024250&type=
3&theater&ifg=1 

        

  3. ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
เตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (โปสเตอร์) 
ผ่านช่องทาง

        

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2446802525637280&set=gm.2773662496024250&type=3&theater&ifg=1
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ออนไลน์ 
facebook เพจ 
QA@CRU   

  4. ภาพกิจกรรม
การประชุม
คณะกรรมการการ
ดำเนินงาน
เตรียมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
facebook เพจ 
QA@CRU และ 
Line กลุ่ม 
PR_CRU 

        

  5. ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว ผ่าน
จดหมายข่าวจันทร์
กระจ่างฟ้าราย
สัปดาห ์ฉบับที่ 21 
https://op.chand
ra.ac.th/pr/image

        

https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/21week15.pdf
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/21week15.pdf
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

s/PDFforUpload/
21week15.pdf 

  6. แบนเนอร์ 
(มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ร่วม
ส่งเสริมการ  
ต่อต้านการทุจริต)
ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ มจษ. 
https://www.cha
ndra.ac.th/ 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/21week15.pdf
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload/21week15.pdf
https://www.chandra.ac.th/
https://www.chandra.ac.th/
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างองค์ความรูด้้านการป้องกนั และปราบปรามทุจริตให้กบันักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
เป้าประสงค์ที่ 2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต   
ตัวชี้วัดที่ 2. จำนวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จำนวน 3 โครงการ/ กิจกรรม 
        3. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จำนวน 0 เรื่อง 
กลยุทธ ์2.1 สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2.1 โครงการอบรม  
ให้ความรู ้ 
“การประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2563” 

มีการจัดทำบทความ 
บทสัมภาษณ์ 
อธิการบดี ผู้บริหาร 
เรื่อง "คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
หลักการบริหารงาน 
มรภ.จันทรเกษม" 
เพื่อแสดงนโยบาย 
หลักการปฏิบัติงาน 
และเป็นแบบอย่างให้
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มี
ทัศนคติ และค่านิยม
การปฏิบัติงานอย่าง
ซื้อสัตย์สุจริต 

1. ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ด้านการ
ประเมิน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการ
ดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ภาครัฐเพิ่มขึ้น.
ร้อยละ 20 
2. ระดับผล
การประเมิน
คุณธรรมและ

1.ร้อยละ 
22 
 
2.อยู่
ระหว่าง
การ
ดำเนิน 
งาน 
 

30,000 อยู่
ระหว่าง
การ
ดำเนิน 
งาน 

ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่าง
การ
ดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีการจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนัก ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
เนื่องจากมีประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด – 
19 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID – 19) แจ้งถึงสถานการณ์

สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ความโปร่งใส 
≥ 90 คะแนน 

การระบาดของโรค COVID – 19 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด
รุนแรงในวงกว้างขึ้น และยืดเยื้อ
ยาวนาน จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2.2 โครงการอบรมให้
ความรู้แนว
ทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้
บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายใน
องค์กร 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
และแนวทางการ
ควบคุมภายใน 
สามารถประยุกต์ใช้
ในการเขียนรายงาน
ผลการควบคุมภายใน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 
ร้อยละ 85 
2. ความรู้ที่
ได้รับจากการ
อบรมนำไปใช้
ประโยชน์ 
ร้อยละ 85 

1.ร้อยละ 
87 
 
 
2.ร้อยละ 
85 

26,650  26,649.
7 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ไม่มี สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2.3 กิจกรรมเผยแพร่
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

กิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ
ในคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใส่  
ทำให้บุคลากรที่
รับผิดชอบทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชย 
ได้รับความรู้เพิ่ม       
มากขึ้น การเผยแพร่
ความรู้ใช้ความรู้จาก
บุคลากรที่ทำงาน
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตเข้ามาบรรยาย
และการถ่ายทอด
ความรู้ให้รับทราบ 

1. กิจกรรม
เผยแพร่ความรู้
จำนวน 1 ครัง้ 
2. ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

1. 1 ครั้ง 
 
 
2.ร้อยละ 
85 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 
 

ควรจัดจำนวนครั้งให้มากขึ้นเพื่อ
เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ 

ศูนย์ฯ มจษ.– 
ชัยนาท 

2.4 คัดเลือกบุคลากร 
และนักศึกษา 
ดีเด่น ประจำปี 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

จำนวนครั้งใน
การคัดเลือก 
บุคลากร และ
นักศึกษา 
ดีเด่นประจำปี 

1 ครั้ง ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่
ระหว่าง
การ
ดำเนิน 
งาน 

ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่าง
การ
ดำเนินงาน 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  


