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ภาคผนวก ค. 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ 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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร     

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ระดับ A 
93 คะแนน 

ระดับ A 
93.90 คะแนน 
 

 ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปราม
ทุจริตให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร 

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและปฏิบัติงาน
อย่างสุจริต  

2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.33  ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนไม่เกิน  
1 เรื่อง 

9 เรื่อง 
(ประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการ
ปฏิบัติงาน) 

 กองกลาง 

ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 66.67  
การบรรลุเป้าหมาย*  
 หมายถึง บรรลเุป้าหมาย 
 หมายถึง ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ค่าเป้าหมาย ระดับ A (93 คะแนน) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 การด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม และ
ประเมินผล 

3. รายงานผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนา 

45,000 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับ 
A 
93.90 คะแนน 

ไม่มี ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2 การสร้างความร่วมมือ
ด้านการต่อต้านทุจริต 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงาน  
2. ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริต ภายในมหาวิทยาลัย  
3. จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เรื่องการการต่อต้านทุจริต 

40,000 - - กองพัฒนา
นักศึกษา 

3 กิจกรรมการจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสใน
มหาวิทยาลัย 

1. คณะกรรมการฯ จัดท า ร่าง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในมหาวิทยาลัย 

2. เสนอ ร่าง มาตรการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
(กบม.) พิจารณา  

3. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก กบม. เพ่ือเป็นแนวทาง/หลักการด าเนินงาน 

 

ไม่ใช้งบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มีประกาศ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อก าหนด
กรอบการด าเนินงาน

ไม่มี ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ตั้งแต่การวางแผน         
การด าเนินงาน              
การก ากับติดตาม             
การรายงานผล และ           
การปรับปรุงผล 

4 กิจกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

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

ไม่ใช้งบ กลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ไม่มี กองกลาง 

2. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
https://www.chandra.ac.th/ 

ไม่ใช้งบ - - ส านักวิทย
บริการฯ 

5 กิจกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยต่อ
สาธารณชน 

1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 

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

ไม่มี กองคลัง 

2. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
https://www.chandra.ac.th/" 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติงานอย่างสุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ค่าเป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 1 เรื่อง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรม ให้ความรู้  
“การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564” 

1. ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ 

2. ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการท า  
Pre-test ก่อนเข้ารับการอบรม 

3. ด าเนินการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน        
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส            
ใน สามารถตรวจสอบได้ 

4. บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการท า             
Post-test ภายหลังจากการอบรม 

5. ประเมินผล และรายงานผลการจัดโครงการ 

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ในระดับ 4.45 
(ข้อมูลจากรายงานผลสรุปการ
ด าเนินโครงการ) 

ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้เพ่ิม
การจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
Online ร่วมกับรูปแบบ 
Onsite เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID - 19 

ส านักประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

2 
  

โครงการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน 
  

กิจกรรมที่ 1 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ควบคุมฯ และการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ณ ห้อง
ประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 

85,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 91.69  

ไม่มี ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

8,500 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยงมากขึ้น ร้อยละ 85 

ก าหนดจัดกิจกรรมใน           
ไตรมาสที่ 3 แต่เนื่องจาก        
เกิดสถานการณ์โรคระบาด  
จึงปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น
การติดตามโดยการสอบถาม
ออนไลน์ ในรูปแบบ               
QR Code 

3 โครงการอบรมส่งเสริม
จรรยาบรรณ วินัย              
ธรรมาภิบาลของบุคลากร 

จัดกิจกรรมร่วมกับส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาในโครงการที่ 1 

ไม่ใช้งบ จัดกิจกรรมร่วมกับส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาในโครงการที่ 
1 

จัดกิจกรรมร่วมกับส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา        
ในโครงการที่ 1 

สภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
(กิจกรรมเทศน์มหาชาติ) 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนบุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด 
4. ประเมินผล และรายงานผลการจัดโครงการ 

57,650  1. บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์  
สืบสานพระพุทธศาสนา 

2. บุคลากร นักศึกษาและ
ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา  

ไม่มี ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร 
และนักศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี  
“รางวัลคนดีศรีจันทร
เกษม” 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและ

นักศึกษา   ส่งประวัติและผลงานเพื่อ
คัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดีศรีจันทร
เกษม”  

3. คณะกรรมการประชุมตัดสินผู้ได้รับรางวัล      
“คนดีศรีจันทรเกษม”   

4. ท าพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก 
5. ประเมินผล และรายงานผลการจัดโครงการ 

1,690 1. เกิดต้นแบบของตัวบุคคล        
ในการเป็นคนที่ดีตาม
ข้อก าหนด 

2. บุคลากรและนักศึกษา          
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 

ไม่มี ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการอบรม ให้ความรู้ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
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การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารส านักงานอธิการบด ี
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 

    
 

   
 


