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ส่วนที่ 1  

บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนด
กรอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เพ่ือก้าวไปสู่เปูาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

 ปณิธาน 

  “Source of Education for a Lifetime” แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต 

ปรัชญา 

  “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริหารจัดการสู่
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วย LERT 4.0 Model 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ     

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

4. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
  7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
ค่านิยมองค์กร 

“RERU” 
R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
E : Experience  ประสบการณ์ที่ดีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
R : Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร 
U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 

นโยบายและแนวคิดของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model 
เพ่ือน าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
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4Ps Innovation ประกอบด้วย 

 Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหาร
เชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ 

 Position Innovation : เปูาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative 
University) สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

 Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ได้แก่  

- จัดท าแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน 
- เพ่ิมขีดความสามารถ Globalization Education 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาพลังงานทางเลือกสร้างสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียว

อย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดข้ึน ได้แก่ 

- คุณภาพอาจารย์และบุคลากร 
- คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 
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- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 

LERT 4.0 Model 

 เป็นรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นน าในภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ บริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติ 

L ประกอบด้วย 

 Leadership ภาวะผู้น าคณาจารย์และบุคลากร  ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้น า มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าพากลุ่มของตนในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 Loyalty ความจงรักภักดี คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Ownership) ในองค์กร ร่วมกันยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจในการประสานพลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

Law and Rule กฎหมายและกฏระเบียบการด าเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต้องอยู่
ภายใต้หลักนิติธรรมถูกกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยการออกกฎระเบียบ
ต่างๆต้องเป็นไปเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือประโยชน์ของคณาจารย์และ
บุคลากรส่วนใหญ่ตลอดจนนักศึกษาโดยรวม 

 
E ประกอบด้วย 
Equity ความเสมอภาคส าหรับคณาจารย์และบุคลากรในการด าเนินการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

เพ่ือบรรจุอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งการลาศึกษา
ต่อการจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาต่อต้องยึดหลักความเสมอภาคความยุติธรรมผลการท างานตลอดจนขวัญ        
และก าลังใจของคณาจารย์และบุคลากรส าหรับนักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ  
รับบริการจากทางมหาวิทยาลัย 

Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการท างานและการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนให้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการ
บริหารเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยการให้บริการวิชาการการวิจัย      
การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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Effectiveness ประสิทธิผลโดยน าหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public 
Sector Management Quality Award, PMQA) มาใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล     
ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การน าองค์กรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่ง เน้นทรัพยากรบุคคลการจัดการกระบวนการ
และผลลัพธ์การด าเนินการ 

 
R ประกอบด้วย 
Respect การเคารพนับถือส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพนับถือ  

ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการไหว้เมื่อพบปะกันและมีน้ าใจช่วยเหลือกันตามสมควรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประส งค์  
ของภารกิจมหาวิทยาลัยและเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปอย่างยั่งยืน 

Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝังให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ   ใน
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาโดยรวมและ
ท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนสวัสดิการส าหรับคณาจารย์
และบุคลากรให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้กองทุนมีความมั่นคงตอบสนองและสอดคล้องกับ  
ความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเพ่ิมสวัสดิการบ้านพักเพ่ือลดรายจ่ายของผู้มีเงินเดือนน้อย 

T ประกอบด้วย 
Transparency ความโปร่งใสการบริหารจัดการในทุกระดับต้องโปร่งใสสามารถชี้แจงและตรวจสอบได้

ให้มีการรับทราบผลการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานจะด าเนินการการรับฟัง    
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากรโดยจัดประชุมสมัยสามัญภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

Technical Skills ทักษะทางเทคนิคส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
(Individual Development Plan) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละบุคคลส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการวัดประเมินผล
การจัดทาผลงานทางวิชาการการจัดทาผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสายสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย    
เพ่ือขอทุนการจัดท างานวิจัยให้ส าเร็จการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการจัดอบรม    
ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนาไปสู่เชิงพาณิชย์การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา      
(Work Integrated Learning. WIL)  
 Teamwork การท างานเป็นทีมส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการท างานเป็นทีมตามความสนใจและความถนัดโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของทีมที่ชัดเจนมีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์     
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานยังมีบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ
จ าเป็นต้องอาศัยคณาจารย์ที่มีความสนใจมาช่วยงานให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงความเสียสละ
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ความทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานส าเร็จได้ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 
จากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาท้องถิ่น 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนาครู 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล น าองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทาง
วิชาการไปพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีการประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ 
 ความสามารถตามมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการเชื่อมโยง

การพัฒนาครูประจ าการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 
ศิษย์เก่าและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาให้มีคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้นและให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล 
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3. หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล 
4. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
5. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม

และน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีใช้  

หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร    ให้
เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคล้องเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพความสุจริต ยุติธรรมความรัก   

ความสามัคคี 
4. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ 
5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้     

ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหาย          
ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยท าการพัฒนา     
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุข
ภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล 
Green University บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคิด 

หลักการและแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-
2564) 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ.2560-2564)  เริ่มต้นเมื่อ
วันที่14 มกราคม พ.ศ.2559 โดย พลต ารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช ไดมอบนโยบาย 
ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560-2564) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 3 ตาม
กระบวนการทางวิชาการให้สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมทัง้ให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและ    
ผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถ
ยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการท างาน ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ
ราจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560–2564) ได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นหวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564) ฉบับสมบูรณ
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ทุก
ภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเทา่สากล ผ่าน
ยุทธศาสตร์ ด้าน ไดแก สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบการปูองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3  คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศสามารถยืนหยัดอยู่ไดอย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
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2564)  ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สูการ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแตป่งบประมาณ 2560 เป็นต้นไป 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 

 จากหลักการและแนวคิดคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการภาครัฐด้านการปูองกันและการปราบปราม
การทุจริต 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ระยะ 5 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564) 

 จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ (3) เพ่ือให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพความสุจริต ยุติธรรมความรัก   ความสามัคคี และนโยบายและแนวคิดผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการในทุกระดับ สามารถชี้แจงและตรวจสอบ
ได้ (Transparency) ให้มีการรับทราบผลการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานจะ
ด าเนินการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากร จึงน ามาซึ่งการจัดท า 
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ 2560-2564) 
 
วิสัยทัศน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 
 
พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. ก ากับ ดูแลจัดระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล 
2. เสริมสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
3. ความโปร่งใสในการบริหารจัดการในทุกระดับ 
4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรทั้งจากบุคลากร นักศึกษา 

ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับและติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแนวทางในการจัดท าแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้น า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาจัดท าเป็นและ
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานจัดท าแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต   
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างสังคมที่ไมทน
ต่อการทุจริต 

1. ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
องค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับให้สามารถแยกระหว่างผลประโย
ชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน 

2. สร้างคุณธรรมความโปร่งใสใน
องค์กร 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึก
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
4 .  ส ร้ า งค ว ามตระหนั ก รู้ ใ นกา ร
ปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต 
5. สร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมใน
องค์กร 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

1. วางมาตรการปูองกันการทุจริต 
ยั บยั้ ง การกระท าผิ ดวิ นั ยของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
เปิด เผยข้อมูลของมหาวิทยาลั ยที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับและ
นโยบาย 
2. ก าหนดมาตรการการขอใช้และการ
ใช้รถส่วนราชการ 
3. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์และการ
ใช้ จ่ าย งบประมาณให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเชิงรุก
แบบบูรณาการ 
2. การก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเปิดเผย
ข้อมูล การรายงานอย่างเป็นระบบ 

2. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการก ากับและ
ติดตามมุ่งการปูองกันและลด
ปัญหาการทุจริต 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการก ากับและติดตาม การเปิดเผย
ข้อมูลสู่ผู้รับทุกระดับ 

3. พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการ
ปูองกันและลดปัญหาการทุจริต 

4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ด้านการ
ปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

  5. พัฒนานักศึกษา ด้านการติดตาม
และตรวจสอบรวมทั้งสร้างองค์ความรู้
ด้านการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึก 
“โตไปไม่โกง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริต 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียน 

6. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องเรื่อง
เรียนของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว
และหลากหลายช่องทาง 
7. ก าหนดขั้นตอนการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน 
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ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างสังคมที่ไมทนต่อการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินงาน 

1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะและสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร 

 แนวทางการด าเนินงาน 

1. ด้านความโปร่งใส 
1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 

  2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปูองกันมิให้
ราชการเสียผลประโยชน์ 
  3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  5)  เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
  6)  มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับร้องเรียนให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน รับฟัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  
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2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และ
หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  3) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและมีมาตรการ
ด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
   

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาข้าราชการและมีวินัย รวมทั้งปูองกันไม่ให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
  2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 
   

4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 
 1) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดให้มีการปฏิบัติงานด้าน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นธรรม 

  2) แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในองค์กร 
 1) มีการก าหนดขั้นตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ 

ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
  3) ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
  4) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
  มาตรการปูองกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมกา
รมร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนร่วม แสดงความมุ่งมั่นใน
การบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่าที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก  

แนวทางการด าเนินงาน 
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างเปิด
กว้างทั่วถึง บนพ้ืนฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ 
ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การรับรู้ในทุกระดับและหลากหลายช่องทาง 

2. มาตรการใช่รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.  
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

4. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

5.  มาตรการการจดัหาพัสดุ ต้องปฏบิัติตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัตจิัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6.  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือก 
ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินงาน 

1. การถ่ายทอดระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทุกระดับในหลากหลายช่องทาง 
2. จัดท ากระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากับและติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และรายงาน 

ต่อที่ประชุมทุกระดับ 
4. วางมาตรการในการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและงบประมาณ 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการก ากับและติดตามมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศทางพัสดุ เพ่ือการด าเนินงานด้านงานพัสดุและการบริหารพัสดุ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ประกาศเจตนารมย์องค์กรเพ่ือสร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
2. เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 2560  

สู่บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับร้องเรียนให้ประชาชน 

รับทราบอย่างชัดเจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการท างาน 

2. มีการก าหนดขั้นตอนหรือมาตรการในการบริการจัดการข้อร้องเรียนในทุกระดับ 
3. พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ผ่านแอพพลิเคชั่น 

เว็บไซต์ หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน ตู้รับเรื่องร้องเรียนเป็นต้น 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สุจริต ยุติธรรม มีความรัก
ความสามัคคี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
และกลไกในการบริหาร
จัดการ การเงิน การคลัง 
พัสดุและการบริหารงาน
บุคคลตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก
รับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างคุณธรรม
ความโปร่งใสในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการ
ปูองกันการทุจริต ยับยั้ง
การกระท าผิดวินัย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สุจริต ยุติธรรม มีความรัก
ความสามัคคี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
การก ากับ ดูแลและ
ตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการเชิงรุกเพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการก ากับและติดตาม
มุ่งการปูองกันและลด
ปัญหาการทุจริต 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรเชิงรุกมุ่งการ
ปูองกันและลดปัญหาการ
ทุจริต 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือให้การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สุจริต ยุติธรรม มีความรัก
ความสามัคคี 

กลยุทธ์ที่ 4 มีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 สร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1. บุคลากร
และนักศึกษามี
ความเข้าใจ
และส านึก
รับผิดชอบต่อ
องค์กร 

ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมี
ทัศนคติความ
เข้าใจและ
ส านึก
รับผิดชอบต่อ
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 
ปลูกจิตส านึก
รับผิดชอบต่อ
องค์กรเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. สร้างความ
เข้าใจให้กับ
บุคลากรทุก
ระดับให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การจัดซื้อจัด
จ้าง ตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  

ผลการประเมิน
คุณภาพด้าน
การบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัย
ระดับดี 

ฝุายพัสดุ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

√ 

กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างคุณธรรม
ความโปร่งใส
ในองค์กร 
 

2. ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
โปร่งใส 

1. กิจกรรม
ประกาศ
เจตนารมณ์
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ภาครัฐ ระดับดี 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

   กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างคุณธรรม
ความโปร่งใส
ในองค์กร 
 

3. ส่งเสริม
ความเข้าใจ
และจิตส านึก
รับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน
ในองค์กร 

1. สนับสนุนให้
มีช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กร 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ข้อมูล 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 

2. จัดอบรม
เพ่ือให้ความรู้
บุคลากร
เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

    4. สร้างความ
ตระหนักรู้ใน
การปฏิบัติงาน
ที่ปลอดจาก
การทุจริต 

1. กิจกรรม
การสร้าง
ความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 



30 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

    5. สร้าง
วัฒนธรรม
และคุณธรรม
ในองค์กร 

1. โครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
องค์กร 
ปลูกฝังค่านิยม
และสร้าง
ส านึกในการ
ปูองกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
องค์กร 
ปลูกฝังค่านิยม
และสร้าง
ส านึกในการ
ปูองกันการ
ทุจริต 
 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

2. บุคลากรมี
ความเชื่อมั่นใน
ระบบบริหาร
จัดการและการ
แก้ปัญหาที่เกิด
จากการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมา- 
ภิบาล 

ระดับความ
เชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อ
ระบบบริหาร
จัดการและการ
แก้ปัญหาที่เกิด
จากการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมา- 
ภิบาล 

1.วางมาตรการ
ปูองกันการ
ทุจริตยับยั้งการ
กระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเผย
ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ 
ข้อบังคับและ
นโยบาย 

1. โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
การเงิน พัสดุ 

ร้อยละของ
หน่วยงานที่เข้า
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
การเงิน พัสดุ 

สถาบันจัดการ
ความรู้/ฝุาย
พัสดุ/
ส านักงาน
อธิการบดี 

√ 

     2. จัดท า
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ 
ข้อบังคับและ
นโยบาย 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่
ข้อมูล 

√ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

    2. ก าหนด
มาตรการการขอ
ใช้รถส่วนราชการ 

3. จัดท า
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วยการ 
ขอใช้และ
เกณฑ์พิจารณา
การใช้รถส่วน
ราชการ 

ประกาศ ส านักงาน
อธิการบดี √ 

    3. ก าหนด
มาตรการ
วิเคราะห์ 
และการใช้จ่าย
งบประมาณให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

4. การแจ้ง
เวียนระเบียบ 
ข้อบังคับเพ่ือ
การด าเนินงาน
ให้หน่วยงาน
ได้รับทราบ 

หน่วยงาน
รับทราบ
ระเบียบ 

ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ

การ
ด าเนินงาน 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 พัฒนา
ระบบป้องกัน
การทุจริตเชิง
รุก 

บุคลากรมี
ความตระหนัก
ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้
ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 

1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหารจัดการ
เชิงรุกเพ่ือ
ปูองกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1. พัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงานเชิง
รุกแบบบูรณา
การ 

1. คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 

     2. จัดอบรม
เสริมความรู้
เกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัด
จ้าง การ
เบิกจ่าย และ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมเกี่ยวกับ
ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

     ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  √ 

     3. การเผยแพร่
คู่มือ
จรรยาบรรณ 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่คู่มือ
จรรยาบรรณ 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 

    2. การก ากับ
และติดตามผล
การ
ด าเนินงาน
อย่างเป็น
ระบบและ
เปิดเผยข้อมูล 
การรายงาน
อย่างเป็น
ระบบ 

4. รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณท้ัง
ในระดับ
ผู้บริหารและ
สภา
มหาวิทยาลัย
เพ่ือการใช้
รายงานเพื่อ
การตัดสินใจ 

จ านวนหรือ
ช่องทางการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 

  

2. ใช้
เทคโนโลยี
เพ่ือการก ากับ
และติดตาม
มุ่งการ
ปูองกันและ
ลดปัญหาการ
ทุจริต 

3. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือการก ากับ
และติดตาม 
การเปิดเผย
ข้อมูลสู้ผู้รับ
ทุกระดับ 

1. โครงการ
ปรับปรุงช่อง
ทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

จ านวนช่อง
ทางการ

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

√ 

 

    

2. โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัด
จ้าง 

ระบบ
สารสนเทศ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

√ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 

  

3. พัฒนา
บุคลากรเชิง
รุกมุ่งการ
ปูองกันและ
ลดปัญหาการ
ทุจริต 

4. พัฒนา
บุคลากรทุก
ระดับด้านการ
ปูองกันการ
ทุจริตที่อาจ
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการ
ทุจริตใน
องค์กร 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

แนวทางตาม 
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ปฏิรูปกลไก
และ
กระบวนการ
ปราบปราม
การทุจริต 

มหาวิทยาลัยมี
ระบบการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

พัฒนาระบบ
และกลไก
การบริหาร
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

1.ปรับปรุง
ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
ให้มีความ
รวดเร็วและ
หลากหลาย
ช่องทาง 

1. โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการรับ
เรื่องร้องเรียน 

จ านวนระบบ
สารสนเทศ/
ช่องทางการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

√ 

     2. ขั้นตอนการ
บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ขั้นตอน ส านักงาน
อธิการบดี √ 
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ส่วนที่ 5 

แนวทางส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 สู่การปฏิบัติ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงก าหนดแนวทางการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านการประชุมชี้แจง และช่องทางการ

สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจและด าเนินงานให้บรรลุเปูาประสงค์ของแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ตั้งไว้ 
3. สร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเพ่ือการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือการลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติต่อไป 
5. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการในการจัดท าโครงการให้บรรลุตามเปูาประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม

การทุจริต 
6. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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