
 

 

แผนการดาํเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   



คํานํา 
 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้ตระหนักถึงการดําเนินงานตามภารกิจ
อย่างโปร่งใสและปลอดจากการทุจริตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล          
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มหาวิทยาลัยได้นํากรอบนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาล และจัดทําเป็นแผนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสาคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับจิตสํานึก
ของบุคลากรทุกหน่วยงานภายให้มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับย้ังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ย่ังยืน 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเช่ือมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
 
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 
 
  วิกฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน (corruption) ในสังคมไทย เป็นพฤติกรรมและเป็นปัญหาที่สังคมให้
ความตระหนัก  ซึ่งข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันมักเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐอยู่บ่อยคร้ัง ทั้ง ๆ ที่ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีมาโดยตลอด จนหลายต่อหลายคนต่างกล่าวว่าปัญหานี้
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยจนยากเกินที่จะเยียวยา การคอร์รัปชันมีมาต้ังแต่สมัยประวัติศาสตร์และมี
วิวัฒนาการมาตามลําดับ ในปัจจุบันการทุจริตได้เปลี่ยนแปลงไปมาก วิธีการทุจริตได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และมักเกิดขึ้นกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่อิงแอบอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชน 
อาศัยข้าราชการในการหาเหตุผลที่แนบเนียน เป็นการกระทําทุจริตโดยรอบคอบ มีการจัดเตรียมอย่างเป็น
ระบบ และมีบุคคลที่เก่ียวข้องสนับสนุน ซึ่งปัญหาเหล่าน้ียังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกและนับวันมีแต่จะเพ่ิมมาก
ขึ้น ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index) ซึ่งจัดทําโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ได้มีการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ ในช่วงทุก ๆ 1-
2 ปี โดยจัดทําคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 99 มีคะแนนคือ 36 คะแนน 
ลดลงจากปี 2560 ที่ได้คะแนนอยู่ที่ 37 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ ตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจ 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  กําหนดวิสัยทัศน ์“ประเทศไทย ใสสะอาด   
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม    
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนา ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมี  
ค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ       
ต่างประเทศ รวมท้ังมีการ กําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และตอบสนองต่อการแก้ไข ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน         
ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาไปสู่การ “เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
มาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ” จึงเป็นหน้าที่ในการดําเนินการตามภารกิจอย่างโปร่งใสและปลอด
จากการทุจริตในหน่วยงาน บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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มหาวิทยาลัยได้เแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดําเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ดังน้ันเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็น
แนวทางขับเคล่ือนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ต่อบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน ป้องกัน และปราบ
ปราบการทุจริตตามเจตต์จํานงที่กําหนดไว้ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลและได้รับความเช่ือมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการปราบปรามการ
ทุจจริตของมหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
  3. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  4. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกัน ต่อต้าน และปราบปราบ
การทุจริต 
 

3.  เป้าหมาย 

 1. บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ 
  2. มหาวิทยาลัยระบบและกลไกในตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. บุคลากรทุกระดับและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกัน ต่อต้าน และ
ปราบปราบการทุจริต 
 

4. ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการป้องกันการทุจริต 
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5.  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริต 
2. เสริมสร้างจิตสํานึกและองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต  
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการป้องกันการ
ทุจริต 

1. สร้างระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

6. ตัวชี้วัด 

  1.  จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย 
  2.  ร้อยละของกิจกรรมด้านการด้านการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตที่บรรลุเป้าหมาย 
  3.  การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
  4.  การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. แผนการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        
1. กิจกรรม พัฒนาระบบรับ
สมัครนักศึกษา 

เพื่อพัฒนาโปรแกรมรับสมัครผ่านเว็บไซต์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ที่ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน 
เพิ่มช่องทางการรับสมัครและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น 

ผู้เข้าใช้ระบบรับสมัครนักศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1,800 คน 

283,100 / / / / สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

2. กิจกรรม ผลิตและพัฒนาสื่อ
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์อันดีให้กับ
มหาวิทยาลัย  

เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 
15,000 คน  

130,900 / / / / สํานัก
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร 

ตัวชี้วัดที่ 2 การปรับปรุงการทํางาน        
3. กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพ
องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

40,600   /     กองคลัง 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4. กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพ
องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 

40,600   /     กองคลัง 

ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพการดําเนินงาน        
5. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน 
พัสดุ 

เพื่อจัดทําคู่มือขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
เกี่ยวการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 

ผู้บริหารและบุคลากร   21  คน 49,000 /       กองคลัง 

6. กิจกรรม ติดตามตรวจสอบผล
การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอก 
ได้รับทราบผลการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  จาํนวน 100 
หน่วยงาน 

25,000 /     / กองมาตรฐาน
วิชาการและ
การประกัน
คุณภาพ 

7. กิจกรรม พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การจัดทําและรวบรวมข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

คณาจารย์และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จํานวน 80 คน 
 
 

30,000     /   กองมาตรฐาน
วิชาการและ
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้อํานาจ         
8. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล 

เพื่อดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์และงาน
วินัยและนิติการให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย 
 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จํานวน 50 คน 

24,000   /     กองบริหารงาน
บุคคล 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้งบประมาณ         
9. กิจกรรม เผยแพร่รายงาน
ทางการเงิน 

เพื่อเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อ
สาธารณชน 

ผู้บริหารและบุคลากร   21  คน 5,000   /     กองคลัง 

10. กิจกรรม วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรม และจุดเน้น
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ ที่แปลงมาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 
10 คน บุคลากรกองนโยบายและ
แผน จํานวน 13 คน และ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจํา
หน่วยงาน จํานวน 76 คน 

105,000 / / / / กองนโยบาย
และแผน 

11. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี

1. เพื่อให้การจัดทําคําของบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปตามปฏิทินที่กําหนด และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจ ส่งผล
ให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณใช้
สําหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกรณี
ฉุกเฉินและจําเปน็ 
 
 
 

หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 
38 หน่วยงาน 

155,100 / / / / กองนโยบาย
และแผน 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
12. กิจกรรม ติดตาม วิเคราะห์
และประเมินผลการดําเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. เพื่อจัดทําเอกสารรายงานประจําปี 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เผยแพร่แก่สาธารณชน 
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอก 
ได้รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในประเด็นที่มีความ
สนใจ 

ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 50 
คน 

330,000 /   /   กองนโยบาย
และแผน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล         
13. กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่
เป็นปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง 
และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของมหาวิทยาลัย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/ /   คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 

14. กิจกรรม พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อข่าวสาร (web broad) 

เพื่อเป็นช่องทางสําหรับบุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับ 
ผู้สอบถามได้ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของมหาวิทยาลัย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/ /   คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 

15. กิจกรรม พัฒนาระบบกลไก
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีมาตรฐาน เข้าถึงง่ายและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของมหาวิทยาลัย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 /   คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต        
16. กิจกรรม ประชุมบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

1. เพื่อสร้างกลไกธรรมาภิบาลให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ 
2. เพื่อบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจํานวน 1,000 คน 

5,000     /   สภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

17. กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

เพื่อจัดทําสาส์นสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการในการสร้างแหล่งเรียนรู้และ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจํานวน 1,000 คน 

5,000     /   สภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

18. กิจกรรม การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ดี
ด้านการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ   
จํานวน 50 คน 

20,000   /     กองมาตรฐาน
วิชาการและ
การประกัน
คุณภาพ 

19. กิจกรรม งานตรวจสอบ
ภายใน 

1. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
งบประมาณรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการกําหนดอย่างรัดกุมและถูกต้อง 
 
 
 

หน่วยรับตรวจภายใน
มหาวิทยาลัย 9 หน่วยรับตรวจ 

15,000     /   หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2. เพื่อสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจ 
3. เพื่อให้หน่วยรับตรวจและมหาวิทยาลัย
ทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานและสามารถหาวิธี ป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา 
4. เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการดูแลบริหาร
จัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและประหยัด
รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลสูญหายของ
ทรัพย์สินได้ 
5. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารและการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
6. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
20. กิจกรรม ประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายในปีที่ผ่านมา 
2. เพื่อวางแผนการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/ / /  คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 

21. กิจกรรม พิธีประกาศ
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ของอธิการบดี และการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงาน ระหว่าง
อธิการบดีกับผู้บริหารหน่วยงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์กร  
 
 
 
 
 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ไม่ใช้
งบประมาณ 

 /   คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

และจํานวน 
งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
22. กิจกรรม ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานและ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 /   คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 

23. กิจกรรม ประกาศเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงาน และ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ในระดับหน่วยงาน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่ใช้
งบประมาณ 

 /   คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 
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2.  แผนปฏิบัติงานประจําปี 

 
แผนปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

กิจกรรม 2563 2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1.  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมทบทวนและกําหนดแผนงาน 

              

2.  ประกาศเจตต์จํานงสุจริตในการบริหารงานและดําเนินกิจกรรมตามแผนการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รับชันประจําปี 

              

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ITA               

4. ลงทะเบียนและนําเข้าข้อมลู IIT และ EIT                

5. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวดั IIT และ EIT               

6. หน่วยงานตรวจสอบขอ้มูลตามแบบวัด OIT บนเวบ็ไซต ์               

7. ส่งข้อมูลให้กับหน่วยตรวจประเมนิ        
 

      

8. หน่วยประเมิน ITA ให้คะแนนแบบวัด OIT                

9. มหาวิทยาลัยชี้แจงเพิ่มเติมแบบวดั OIT               

10. หน่วยประเมนิ ITA ยืนยันผลคะแนน               

11. หน่วยประเมนิ ITA สรุปผลและจัดทํารายงานผลการประเมิน               

12. สํานักงาน ปปช. ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ               

 

 


