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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
  
วิสัยทัศน  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” 
พันธกิจดานการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  

บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. การป้องกันการทุจริตใน
องค์กร     
 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ  

1. ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

90 คะแนน 92.22 คะแนน  

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามทุจริต
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุก
ระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
องค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรม              
ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  

จ านวน 3 โครงการ/ 
กิจกรรม  

3 โครงการ/ กิจกรรม  

 3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน 0 เรื่อง 0 เรื่อง  

    ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 100 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การป้องกันการทุจริตในองค์กร    
เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 90 คะแนน 
กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.1 การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อเสนอแนะใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี อาทิเช่น การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่
แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัที่โปร่งใสและมคีุณธรรมต่อสาธารณะ 
ให้มากข้ึน เป็นต้น 

2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ทราบ/
พิจารณา 

3. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

40,000 มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 การสร้างความร่วมมือด้าน
การต่อต้านทุจริต 

1. เข้าร่วมกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ 
ส านักงาน ป.ป.ช.” เพื่อเน้นท างานป้องกัน-ปลูกฝัง           
เป็นหัวใจหลักปราบโกง พร้อมปรบันโยบายให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ    

2. เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562  ณ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ า จ.นนทบุรี  

ไม่ใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดและ       
ได้น ามาปรับใช้กับองค์กรอย่าง
เคร่งครดั โดย ป.ป.ช. ได้ให้หลักการ 
โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ป.ป.ช. 
ด าเนินการอยู ่ซึ่งเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ ท่ีจะต้องดึงภาค
ประชาชนเข้ามาร่วมในการไม่ยอม  
ไม่ทน ไมเ่ฉย ทุกคนเริม่ตื่นตัวแล้ว      
หันมาช่วยกันมากขึ้น อนาคตจะ
มุ่งเน้นไปในงานป้องกัน ประสานงาน
ภาครัฐ และองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น การท างานของเราจะยึด
หลักซื่อสตัย ์เป็นธรรม มืออาชีพ 

-  กองพัฒนานักศึกษา 

1.3 ประชาสมัพันธ์ ข่าวสาร
ด้านการป้องกันการทุจริต 

1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ facebook 
เพจ Qa@cru และ Line จ านวน 3 กิจกรรม 
2.เผยแพรผ่่านช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลยั 
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload
/ITA-News.pdf                                                       
3.เผยแพร่แนวปฏิบัติการงดมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ
ผู้บริหาร ในจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า รายสปัดาห ์
https://op.chandra.ac.th/pr/images/PDFforUpload
/14week15.pdf - 

ไม่ใช้  บุคลากรภายใน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

-  กองกลาง 
ส านักวิทยบริการฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามทุจริตให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
เป้าประสงค์ที่ 2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานอย่างสุจริต   
ตัวชี้วัดที่ 2. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 3 โครงการ/ กิจกรรม 
        3. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวน 0 เรื่อง 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.1 โครงการอบรม ให้ความรู้ 
“การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” 

จัดท าบทความ จากบทสัมภาษณ์ อธิการบดี และผู้บรหิาร 
เรื่อง "คุณธรรมและความโปร่งใส หลักการบริหารงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม" เพื่อแสดงนโยบาย 
หลักการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัฯ มีทัศนคต ิและคา่นิยมการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ เผยแพร่เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra
/63-06-
26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723x
bIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U 
 

ไม่ใช้ เกิดการประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลยั 
เรื่อง นโยบาย หลักการปฏิบัติงาน 
และเป็นแบบอย่างให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัฯ มีทัศนคติ และคา่นิยม
การปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 

เนื่องจากในช่วงเมษายน 2563 
เกิดสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID – 19 ซึ่งมีแนวโน้ม 
ที่จะเกิดการระบาดรุนแรงใน       
วงกว้างขึ้น และยืดเยื้อยาวนาน 
จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรม 
ให้ความรู ้“การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563” จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดกิจกรรม เป็นการจดัท า
บทความ จากบทสัมภาษณ์ 
อธิการบดี และผู้บรหิาร เรื่อง 
"คุณธรรมและความโปร่งใส 
หลักการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม"  

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
http://arit.chandra.ac.th/document/news/chandra/63-06-26.pdf?fbclid=IwAR1V6lgKESFQBQjFGdEcUSb723xbIDkuWd5zrP-1ZshpkoNY1dMeAF5g54U
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.2 โครงการอบรมให้ความรู้
แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคมุ
ภายในองค์กร 

มีการด าเนินงาน 2 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้การบริหารจดัการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน หัวข้อ "การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน"  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เหตุผลและความจ าเป็น 
1) เพื่อให้บุคลากรใน มรภ.จันทรเกษมมีความรู้ ความ

เข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
2) สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

น าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานผลการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การบริหาร
ความเสีย่งของหน่วยงาน ให้สามารถลดความเสี่ยงลง 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจ านวน 110 คน 
วิธีการอบรม : มีขั้นตอนกระบวนการอบรมฯ คือ   
1) การบรรยาย เวลา 09:00 -12:00 น.   
2) ฝึกปฏิบตัิการ เวลา 13:00 - 15:30 น.   
3) น าเสนอและสรุปให้ข้อเสนอแนะ เวลา15:30 -16:30 น. 

26,650 1. บุคลากรเข้าอบรม จ านวน 110 คน  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม          
ร้อยละ 87.00 
  

  ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

    กิจกรรมที่ 2 การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการควบคมุภายในระดับหน่วยงาน 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม 
เหตุผลและความจ าเป็น :  
1) เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู ้ความเข้าใจด้าน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2) สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

น าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานผลการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การบริหาร

  1. บุคลากรเข้าอบรม จ านวน 50 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม          

ร้อยละ 85.00 
3. รายงานเป็นไปตามแนวทางของ 

สตง. จ านวน 20หน่วยงาน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเสีย่งของหน่วยงานให้สามารถลดความเสี่ยงลง 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรผู้ปฏิบตังิานจ านวน 50 คน 
วิธีการ : ข้ันตอนกระบวนการใหค้ าปรึกษา 
1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าปญัหาในการปฏิบัติของ

หน่วยงาน 
2) มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหากัน 
3) สรุปประเด็นปัญหามีอะไรบ้าง 
4) สรุปให้ข้อเสนอแนะในการปฏบิัติงาน  
5) วิทยากรให้ค าปรึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2.3 คัดเลือกบุคลากร และ

นักศึกษาดีเด่น ประจ าป ี
1. จัดส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลยั 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลคนดีศรี

จันทรเกษม 
3. สรุปจ านวน และข้อมูลบุคคลผูเ้ข้ารับการพิจารณา

รางวัลเพชรสยาม 
4. จัดท าประวัตผิู้เข้ารับการพิจารณา 
5. ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
6. น าเสนอประวตัิผูร้ับการพิจารณารางวลัคนดีศรี        

จันทรเกษม 
7. ประกาศผูผ้่านการพิจารณารางวัลคนดีศรีจันทรเกษม 
8. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
9. จัดพิมพ์เล่มสูจิบตัรคนดีศรีจันทรเกษม จ านวน ๓๐๐ 

เล่ม 
10. จัดพิธีการมอบรางวัล คนดีศรจีันทรเกษม 

ไม่ใช้ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล
แบ่งเป็นประเภทดังนี ้ 
1. อาจารย ์ 
2. เจ้าหน้าท่ี  
3. นักศึกษา 

ปัญหา 
1. หน่วยงานไม่ส่งรายชื่อ

คณาจารย์ บุคลากร หรือ
นักศึกษาเข้ารับการพิจารณา 

2. ข้อมูลผู้ส่งเข้ารับการพิจารณา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

วิธกีารแก้ปัญหา 
1. ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือ
ในการส่งข้อมูลคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเข้า
รับการพิจารณา  

2. โทรติดต่อประสานงานขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมลู
เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์การ
พิจารณา  

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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ประกาศ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
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จัดท าบทความ จากบทสัมภาษณ์ อธิการบดี และผู้บริหาร เร่ือง "คุณธรรมและความโปร่งใส หลักการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" 
โดย ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
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อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" ส านักงานตรวจสอบภายใน 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
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กิจกรรมการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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คัดเลือกบุคลากร และนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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การสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านทุจริต โดย กองพัฒนานักศึกษา 
1. เข้าร่วมกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ ส านักงาน ป.ป.ช.” เพื่อเน้นท างานป้องกัน-ปลูกฝังเป็นหัวใจหลักปราบโกง พร้อมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ    

2. เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562  ณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ า จ.นนทบุรี 
 

 
 

   
 
 
 

 


