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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เลขที่ 113 หมู่ 12 ต าบล เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอด็ 45120 
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ส่วนท่ี 1  

บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มกีารก าหนด
กรอบในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

 ปณิธาน 

  “Source of Education for a Lifetime” แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต 

ปรัชญา 

  “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริหารจัดการสู่
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วย LERT 4.0 Model 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา  อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถ่ิน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ     

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชน
และท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  

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

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

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

 
ส่วนท่ี 2 

กรอบแนวคิด 

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

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564)  เริ่มต้นเมื่อ
วันที่14 มกราคม พ.ศ.2559 โดย พลต ารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช ไดมอบนโยบาย 
ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560-2564) และคณะยกร่างยุทธศาสตรช์าติ ฯ ให้ด าเนินการยกร่างยทุธศาสตร์ฯ ระยะที่ 3 ตาม
กระบวนการทางวิชาการใหส้อดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมทัง้ใหร้ับฟงัความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอสิระ ผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้รหิารและ    



4 
 

ผูป้ฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมอย่างรอบด้านเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถ
ยกระดับการปองกันและปราบปรามการทจุริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการท างาน ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งผลใหก้ารทจุริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ
ราจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภาครัฐ ยุทธศาสตรช์าติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นหวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติ
เห็นชอบยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564) ฉบับสมบูรณ
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
ก าหนดพันธกิจหลักเพือ่สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทจุรติ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ  ทุก
ภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ใหม้ีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่าน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ไดแก สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 
สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย พฒันาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรกุ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดบัดัชนีการรบัรู การทจุริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์ชาติฯ 
ระยะที่ 3  คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรบัรู การทจุริต (CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรบัจากทั้งภายในและต่างประเทศรวมทัง้มีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอ่การแก้ไขปญัหาการทจุริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต เพื่อใหป้ระเทศสามารถยืนหยัดอยู่ไดอย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564)  ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สูการ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไวในแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคลองกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 

 จากหลักการและแนวคิดคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจงึได้
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการภาครัฐด้านการป้องกันและการปราบปราม
การทจุริต 
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ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  

ระยะ 5 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564) 

 
 จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาระบบบรหิาร
จัดการ (3) เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพความสุจริต ยุติธรรมความรัก   
ความสามัคคี และนโยบายและแนวคิดผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการบรหิารจัดการ 
มหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการบรหิารจัดการในทกุระดบั สามารถช้ีแจงและตรวจสอบ
ได้ (Transparency) ให้มีการรับทราบผลการด าเนินงานข้ันตอนการปฏิบัติงานกจิกรรมต่างๆทีห่น่วยงานจะ
ด าเนินการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากร จงึน ามาซึง่การจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ 2560-2564) 
 
วิสัยทัศน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 
 
พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับและติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแนวทางในการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้น า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) มาจัดท าเป็นและ
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการท 



6 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี1  
สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 

1.ปลู กจิ ตส านึ กรั บผิ ดชอบต่อ
องค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2.เปลี่ ยนแนวความ คิดในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 

1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับให้สามารถแยกแยะระหว่างผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชน 
สวนรวมในการปฏิบัติงาน 

 2. ส่งเสรมิให้มรีะบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. ส่งเสรมิความเข้าใจและจิตส านึก
รับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิานในองค์กร 
4 .  ส ร้ า งความตระหนัก รู้ ในกา ร
ปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต 
5. สร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมใน
องค์กร 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

1. วางมาตรการป้องกันการทุจริต 
ยับยั้ งการกระท าผิด วินัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
2 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1. มีกระบวนการตรวจสอบและมี
กระบวนการลง โทษทาง วินั ยต่ อ
ผู้กระท าการทุจริต 
2.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
เปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับและนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเชิงรุก
แบบบูรณาการ 
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เชิงรุก 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและเปิดเผยข้อมูล  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ) 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

1. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

1. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องเรื่อง
เรียนของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว
และหลากหลายช่องทาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี1 สร้างสังคมท่ีไมทนต่อการทุจริต 

 กลยุทธ์ท่ี 1 ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินงาน 

1. สร้างความเข้าใจใหก้ับบุคลากรทุกระดับให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมกจิกรรมเสริมทักษะและสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร 

 แนวทางการด าเนินงาน 

1. ด้านความโปร่งใส 
1) ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 

  2) ด าเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซอ้นที่เกี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจัดจ้าง เพือ่ป้องกันมิให้
ราชการเสียผลประโยชน์ 
  3) ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจบุัน 
  4) เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
  5)  เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
  6)  มีระบบการจัดการเรือ่งร้องเรียนและประชาสมัพันธ์แนวทางการรับร้องเรียนให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่น ามาพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงาน  
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2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  2) บุคลากรทุกคนปฏิบัตงิานด้วยความเต็มใจ เตม็ความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และ
หรือติชมจากผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน 
  3) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พรอ้มรบัผิดชอบผลการปฏิบัติงานทีผ่ิดพลาดและมมีาตรการ
ด าเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรบัผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกดิความเสียหายต่อทางราชการ 
   

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  1) ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรกัษาจรรยาข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และวินัยของตนเอง เสริมสร้างพฒันาใหผู้้ใต้บังคับบัญชารักษาจรรยาข้าราชการและมีวินัย รวมทัง้ป้องกันไม่ใหผู้้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
  2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด าเนินการทางวินัยแกผู่้กระท าผิดวินัยอย่างเคร่งครัด 
   

4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 
 1) ผู้บรหิารสูงสุดเป็นผู้น าในการแสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจรติ และก าหนดใหม้ีการปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นธรรม 

  2) แต่งตั้งคณะท างานต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ด าเนินการปรบัปรุงพฒันา
ระบบงาน ก าหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
 

5. ดา้นคุณธรรมการท างานในองค์กร 
 1) มีการก าหนดข้ันตอน คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัตงิานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และ 

ให้ความส าคัญกบัการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
  2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
  3) ผู้บรหิารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทัง้ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
  4) ผู้บรหิารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและสนบัสนนุการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ใหม้ีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 กลยุทธ์ท่ี 1 วางมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
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  มาตรการป้องกันการทุจริตยับยัง้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมกา
รมร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนร่วม แสดงความมุ่งมั่นใน
การบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่าที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม ถูกกฎหมาย โปรง่ใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเช่ือมั่นแกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายนอก  

แนวทางการด าเนินงาน 
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

  ให้ความส าคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อย่างเปิด
กว้างทั่วถึง บนพื้นฐานแหง่พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาส
การมสี่วนร่วมของผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยทีเ่กี่ยวข้องกบัระเบียบ 
ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การรบัรู้ในทกุระดบัและหลากหลายช่องทาง 

2. มาตรการใช่รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.  
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

3. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

4. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

5.  มาตรการการจัดหาพสัดุ ต้องปฏิบัตติามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที ่
แก้ไขเพิม่เตมิ และพระราชบญัญัตจิัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

6.  มาตรการลดการใช้ดลุพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ข้ันตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือก 
ปฏิบัติ ไม่สร้างข้ันตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการดว้ยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 กลยุทธ์ท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชงิรุกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินงาน 

1. การถ่ายทอดระเบียบ ข้อบงัคับทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิานทุกระดบัในหลากหลายช่องทาง 
2. จัดท ากระบวนการข้ันตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
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การใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากับและติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และรายงาน 

ต่อที่ประชุมทุกระดับ 
4. วางมาตรการในการวิเคราะหส์ถานภาพทางการเงินและงบประมาณ 

 
กลยุทธ์ท่ี 2  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการก ากับและติดตามมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณเพือ่การตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณของหน่วยงาน เพือ่การบรหิารจัดการงบประมาณ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศทางพัสดุ เพือ่การด าเนินงานด้านงานพัสดุและการบรหิารพสัดุ 

 

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ประกาศเจตนารมย์องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลกัธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
2. เผยแพร่ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 2560  

สู่บุคลากรทุกระดับได้รบัทราบ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการข้อรอ้งเรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและประชาสมัพันธ์แนวทางการรับร้องเรียนใหป้ระชาชน 

รับทราบอย่างชัดเจน รับฟงัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันากระบวนการในการท างาน 

2. มีการก าหนดข้ันตอนหรือมาตรการในการบริการจัดการข้อรอ้งเรียนในทุกระดับ 
3. พัฒนาช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนในหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ผ่านแอพพลิเคช่ัน 

เว็บไซต์ หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน ตู้รับเรือ่งรอ้งเรียน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ท่ี 3 เพื่อให้การ
บรหิารจัดการมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สุจริต ยุติธรรม มีความรกั
ความสามัคคี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ
และกลไกในการบรหิาร
จัดการ การเงิน การคลงั 
พัสดุและการบรหิารงาน
บุคคลตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 1 ปลูกจิตส านึก
รับผิดชอบต่อองค์กรเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต 
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างคุณธรรม
ความโปร่งใสในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ท่ี 1 วางมาตรการ
ป้องกันการทจุริต ยับยั้ง
การกระท าผิดวินัย
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ท่ี 3 เพื่อให้การ
บรหิารจัดการมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สุจริต ยุติธรรม มีความรกั
ความสามัคคี 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
การก ากบั ดูแลและ
ตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทจุริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบรหิาร
จัดการเชิงรกุเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต
และผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
กลยุทธ์ท่ี 2 ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการก ากบัและติดตาม
มุ่งการป้องกันและลด
ปัญหาการทจุริต 
 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา
บุคลากรเชิงรุกมุง่การ
ป้องกันและลดปัญหาการ
ทุจริต 
 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหาร เป้าประสงค์ท่ี 3 เพื่อให้การ กลยุทธ์ท่ี 4 มีกฎ ระเบียบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไก กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบ
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จัดการ บรหิารจัดการมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สุจริต ยุติธรรม มีความรกั
ความสามัคคี 

ข้อบังคับทีส่อดคล้องกับ
หลักธรรมภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

และกระบวนการปราบปราม
การทจุริต 

และกลไกการบรหิาร
จัดการข้อร้องเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1. บุคลากรและ
นักศึกษามีความ
เข้าใจและส านึก

ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มี

กลยุทธ์ท่ี 1 ปลูก
จิตส านึก
รับผิดชอบต่อ

1. สร้างความ
เข้าใจให้กบั
บุคลากรทุก

1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน

ผลการประเมิน
คุณภาพด้านการ
บรหิารจัดการ

ฝ่ายพัสดุ 
ส านักงาน
อธิการบด ี
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รับผิดชอบต่อ
องค์กร 

ทัศนคติความ
เข้าใจและส านึก
รับผิดชอบต่อ
องค์กร 

องค์กรเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต 

ระดับให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560  

มหาวิทยาลัย
ระดับด ี

กลยุทธ์ท่ี 2 
สร้างคุณธรรม
ความโปร่งใสใน
องค์กร 
 

2. ส่งเสรมิให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
โปรง่ใส 

1. กิจกรรม
ประกาศ
เจตนารมณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ภาครัฐ ระดับด ี

ส านักงาน
อธิการบด ี

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

   กลยุทธ์ท่ี 2 
สร้างคุณธรรม
ความโปร่งใสใน
องค์กร 
 

3. ส่งเสรมิความ
เข้าใจและ
จิตส านึก
รับผิดชอบต่อ
การปฏิบัตงิานใน
องค์กร 

1. สนับสนุนให้มี
ช่องทางในการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูล 

ส านักงาน
อธิการบด ี
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ทุจริตในองค์กร 
2. จัดอบรม
เพื่อให้ความรู้
บุคลากรเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
อธิการบด ี

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

    4. สร้างความ
ตระหนักรู้ใน
การปฏิบัตงิานที่
ปลอดจากการ
ทุจริต 

1. กิจกรรมการ
สร้างความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ร้อยละของ
บุคลากรทีร่ับรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ส านักงานอธิการบด ี
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ภาครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 

ภาครัฐ (ITA) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

    5. สร้าง
วัฒนธรรมและ
คุณธรรมใน
องค์กร 

1. โครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
องค์กร ปลูกฝัง
ค่านิยมและ
สร้างส านึกใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รบั
การสง่เสรมิ
วัฒนธรรม
องค์กร ปลูกฝัง
ค่านิยมและ
สร้างส านึกใน
การป้องกันการ
ทุจริต 
 

ส านักงานอธิการบด ี
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

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

ระดับความ
เช่ือมั่นของ
บุคลากรต่อ
ระบบบริหาร
จัดการและการ
แก้ปัญหาที่เกิด
จากการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมา- 
ภิบาล 

1.วางมาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตยับยั้งการ
กระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน 

1. การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเผย
ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกบั
ระเบียบ 
ข้อบังคับและ
นโยบาย 

1. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเงนิ พัสด ุ

ร้อยละของ
หน่วยงานที่เข้า
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
การเงิน พัสด ุ

สถาบันจัดการ
ความรู้/ฝ่ายพสัดุ/
ส านักงานอธิการบด ี

     2. จัดท าช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบ 
ข้อบังคับและ
นโยบาย 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร ่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

    2. ก าหนด
มาตรการการขอ
ใช้รถส่วนราชการ 

3. จัดท า
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วยการขอใช้
และเกณฑ์
พิจารณาการใช้
รถส่วนราชการ 

ประกาศ ส านักงานอธิการบด ี

    3. ก าหนด
มาตรการ
วิเคราะห ์
และการใช้จ่าย
งบประมาณให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลงั 

4. การแจ้งเวียน
ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อ
การด าเนินงาน
ให้หน่วยงาน
ได้รับทราบ 

หน่วยงาน
รับทราบ
ระเบียบ 

ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินงาน 

ส านักงานอธิการบด ี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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ปราบปรามการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

บุคลากรมีความ
ตระหนักตอ่การ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละของ
บุคลากรทีร่ับรู้
การป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บรหิารจัดการ
เชิงรุกเพื่อ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1. พัฒนาระบบ
การปฏิบัตงิาน
เชิงรุกแบบ
บูรณาการ 

1. คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จ านวนคู่มือที่
แจกจ่าย
บุคลากร 

ส านักงานอธิการบด ี

     2. จัดอบรม
เสริมความรู้
เกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่าย 
และ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
อบรมเกี่ยวกบั
ระบบการจัดซือ้
จัดจ้าง 

ส านักงานอธิการบด ี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

     ผลประโยชน์ทับ   
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ซ้อน 
     3. การเผยแพร่

คู่มือ
จรรยาบรรณ 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
คู่มือ
จรรยาบรรณ 

ส านักงานอธิการบด ี

    2. การก ากับ
และติดตามผล
การด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ
และเปิดเผย
ข้อมูล การ
รายงานอย่าง
เป็นระบบ 

4. รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณทั้ง
ในระดับ
ผู้บริหารและ
สภา
มหาวิทยาลัย
เพื่อการใช้
รายงานเพือ่การ
ตัดสินใจ 

จ านวนหรือช่อง
ทางการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

ส านักงานอธิการบด ี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 

  

2. ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการก ากบั
และติดตามมุง่
การป้องกันและ

3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การก ากบัและ

1. โครงการ
ปรับปรงุช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงานอธิการบด ี
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ลดปัญหาการ
ทุจริต 

ติดตาม การ
เปิดเผยข้อมลูสู้
ผู้รบัทุกระดับ 

 

    

2. โครงการ
ปรับปรงุและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกบัการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระบบ
สารสนเทศ 

ส านักงานอธิการบด ี

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 

  

3. พัฒนา
บุคลากรเชิงรุก
มุ่งการป้องกัน
และลดปัญหา
การทจุริต 

4. พัฒนา
บุคลากรทุก
ระดับด้านการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่อาจเกิด
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร 

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ส านักงานอธิการบด ี
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์

แนวทางตาม 
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

มหาวิทยาลัยมี
ระบบการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บรหิารจัดการ
ข้อร้องเรียน 

1.ปรบัปรุง
ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
ให้มีความ
รวดเร็วและ
หลากหลาย
ช่องทาง 

1. โครงการ
ปรับปรงุและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การรบัเรื่อง
ร้องเรียน 

จ านวนระบบ
สารสนเทศ/ช่อง
ทางการรับเรือ่ง
ร้องเรียน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

ส่วนท่ี 5 

แนวทางส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 สู่การปฏิบัต ิ
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  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2564 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจงึก าหนดแนวทางการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนไว้ดังนี ้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ผ่านการประชุมช้ีแจง และช่องทางการ

สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยเพือ่ใหเ้ข้าใจและด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่ตัง้ไว้ 
3. สร้างความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการภายใต้หลกัธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
4. รับฟงัความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเพื่อการมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

เพื่อการลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน และน าข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติสู่การปฏิบัติต่อไป 
5. การเช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัตริาชการในการจัดท าโครงการใหบ้รรลุตามเป้าประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทจุริต 
6. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต สง่เสรมิให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต เพื่อจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวงรอบปีงบประมาณ 

2564 นี้ มหาวิทยาลัยได้น าผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวงรอบปงีบประมาณ  

2563 มาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานของหนว่ยงานบริการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแนวทางการพัฒนางานของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนการให้บริการของหน่วยงานบริการ ผ่านระบบสารสนเทศและช่องทางอเิลคทรอนกิส์ 
2. แต่ละหน่วยงานให้บริการได้เปิดช่องทางการรบัเรื่อง และช่องทางการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อการอ านวย 

ความสะดวกให้กบัผูเ้ข้ารับบรกิารตามแนวทาง DMHTT  
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