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ค าน า 
 

  การจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ของ รัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในด าเนินการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยกระดับมาตรฐานระบบการ
ด าเนินงานดังกล่าว เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขกับนิสิต ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องาน และไม่ท าให้เกิดความคลางแคลงใจใน
กระบวนการท างาน ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้ มีการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการบริหารงานคณะฯ โดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย  
  คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่วยให้การแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
คณะฯ ด าเนินการไปได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุนโยบายของคณะฯ ที่ว่า “คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปี่ยม
คุณธรรม พร้อมความโปร่งใส ไม่มีและไม่สนับสนุน การโกงทุกรูปแบบ ตลอดมาและตลอดไป” อันจะเป็นการปลูกฝั่ง
คุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มีปฏิสัมพันธ์กับคณะฯ สร้างเกียรติยศและความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเอง และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ได้ต่อไป 

 

                       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี)  
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หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร

ต่าง ๆ โดยทั่วไป เป็นการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อพิจารณาหามาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทีอ่าจมีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ลักษณะกำรทุจริต อาจจําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง  
2) การทุจริตจากสภาพหรือปัญหาจากตัวบุคคล 

3) การทุจริตทีเ่กิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) การทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดคุณธรรมจริยธรรม 

5) การทุจริตที่เกิดจากที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) การทุจริตที่เกิดจากการขาดการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม 

7) การทุจริตที่เกิดบารมีและอิทธิพลของผู้มีอํานาจ 

สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังคงมีช่องว่าง

ที่ทําให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบ ไม่รัดกุม และอํานาจ
หน้าท่ี โดยเฉพาะของผู้บริหารระดับสูง  

2) สิ่งจูงใจ สภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม ทุนนิยม ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งสร้างความร่ํารวย จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้เจ้าหน้าที ่อาจมีพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบาย ที่ทําให้การทุจริตเสมือนเป็นความชอบธรรม ในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส  ที่มี
ประสิทธิภาพ จึงยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง มกีารผูกขาดมายาวนาน จึงกลายเป็นความ
ผูกพันกันในทางผลประโยชน์ร่วม ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินโครงการของ
ภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ทํา
การทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทําให้ต้องแสวงหา ช่องทางเพิ่ม รายได้พิเศษ ให้กับตนเอง 

6) กำรขำดคุณธรรมจริยธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น
มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง มากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน หรือ
คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา จึงทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัย ในทาง
ทฤษฎีเท่านั้น มิได้สื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 



หน้า 2 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเมือง ภาคราชการ 
หรือแม้แต่ในภาคเอกชน ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด 
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index; CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันของ
ทุกประเทศทั่วโลก ที่จัดโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International; TI) ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย ปี 2563 ได้ลําดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน อยู่ใน
ระดับสูง 
 แม้ว่าประเทศไทยได้พยายามปราบปรามและป้องกันการทุจริต ด้วยการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption; UNCAC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จัดทํายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย มาตั้งแต่อดีตจนเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 
ประกอบกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามข้างต้นไม่ได้ผลอย่างเต็มศักยภาพ 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น ฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจรติ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index; CPI)  

 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ตระหนักและให้ความสาํคัญกับการบรหิารจดัการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้
เกิดในหมู่บุคลากรและนิสิตอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2554-2566) ขึ้นมา
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เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม 
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต ของ ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ ของ บุคลากร และ นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
3) เพื่อให้การบริหารราชการ ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรอบด้าน ในการบริหารกิจการ ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ งาน ของ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. เป้ำหมำย 

 1) ผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบตัิ ตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2) สร้างและใช้ เครื่องมือหรือมาตรการการ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ บุคลากร 

 3) ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณชนหรือภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน ของ คณะฯ 

 4) กําหนด กลไก มาตรการ และเครือข่ายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ คณะฯ ที่เข้มแข็ง มีการควบคุมและถ่วงดุล
การใช้อํานาจ อย่างเหมาะสม 

 5) ดําเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาค
ส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

 1) ผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต ของ คณะฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรีของตนเอง มีการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 2) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 

Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ ในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักชาติบ้านเมือง 
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 4) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ คณะฯ ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร ใหท้ี่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 5) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวทางการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากทุกภาคส่วน ให้เป็นคณะโปร่งใสต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ส่งผลให้ ผู้บริหาร 
บุคลากร และ นิสิต ของ คณะฯ เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ ร่วมกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตแยกตำมมิติ 

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  
 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
ใหแ้ก่ ผู้บริหาร 
บุคลากร และ 
นิสิต ของ คณะฯ 

(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

(3) มาตรการ “ส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม ของ 
มหาวิทยาลยัพะเยา”  
(4) มาตรการ 

“เสริมสรา้งองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”  

- 5,000.- 5,000.-  

 1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วน 

(1) โครงการส่งเสริม
อนุรักษพ์ลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(2) โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของคณะฯ 

- 10,000.- 10,000.-  

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
นิสิต 

(1) โครงการคุณธรรม
สานสายใยสายรหสั 

(2) โครงการนิสิต
สัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(3) กิจกรรมส่งเสริมนสิิต
และเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต 

- 5,000.- 5,000.-  

 รวม จ ำนวน  9 โค รงกำร 
กิจกรรม มำตรกำร 

 - บำท  20,000.- บำท 20,000.- บำท  
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มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
2. การบริหารงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อตา้นการ
ทุจริตของ ผู้บริหาร 
คณะฯ 

- - -  

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

(2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

(3) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั ด้าน
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”  
(4) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ”  
(5) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหา
พัสดุ” อย่างโปร่งใส 

(6) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ–จัดจ้าง 
(7) กิจกรรมการบริการ
นิสิตและการบริการ
สาธารณะ อย่างเท่า
เทียมกันและไมเ่ลือก
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจ  

- - -  
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มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 2.3 มาตรการการ

ใช้ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี

(1) ยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

(2) มาตรฐาน การมอบ
อํานาจ อนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

- - -  

 2.4 การยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ดําเนินงานหรือ
ประพฤติตน 
โปร่งใส ให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

(1) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม 

(2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจติ
สาธารณะ 

(3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 4,000.-  4,000.-  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

(1) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ”  
(2) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีในการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติงาน ของ คณะฯ 

(3) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”  
(4) มาตรการ “แต่งตั้ง

- 1,000.-  1,000.-  



หน้า 7 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”   

 รวม จ ำนวน 17 มำตรกำร/
กิจกรรม 

.-..บำท 50,000.-.บำท 50,000.-.บำท  

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตาม
อํานาจหน้าที ่ของ 
คณะฯ ได้ทุก
ขั้นตอน 

(1) กิจกรรม “เผยแพร่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
คณะฯ” ทาง internet 

(2) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สําคญั
และหลากหลาย
ช่องทาง”  
 

- - -  

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย
รอบด้าน 

(1) โครงการจัด
ประชาคม 

(6) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- 4,000.-  4,000.-  

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารงาน 
ของ คณะฯ 

(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
ความโปร่งใส 

(2) ประชุมบุคลากรและ
นิสิตประจําป ี

(3) การส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
บุคลากรเพื่อความดปร่ง
ใส  

(4) กิจกรรมการ

- 1,000.-  1,000.-  



หน้า 8 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะฯ 

 รวม จ ำนวน 8 กิจกรรม 
มำตรกำร โครงกำร 

.-..บำท 50,000.-.บำท 50,000.-.บำท  

4. การเสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ของ 
คณะฯ 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป ี

(2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

 

- - -  

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารงาน ของ 
คณะฯ 

(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

(2) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณการ
รับ-จ่ายเงินของคณะฯ 

(3) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบกํากับ 
ดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง 

- - -  

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
มหาวิทยาลยั 

(1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจสอบของสภา
มหาวิทยาลยั 

(2) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภา
มหาวิทยาลยั ให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ

- 

 

- 

- 

- 

- 

 



หน้า 9 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารคณะฯ 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

(2) กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

 

- - -  

 รวม จ ำนวน 9 กิจกรรม 
มำตรกำร โครงกำร 

.-..บำท .-..บำท .-..บำท  

รวมท้ังสิ้น จ ำนวน   43 กิจกรรม 
มำตรกำร โครงกำร 

- บำท 30,000-..บำท 30,000-..บำท  

 

-------------------------------- 


