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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

๑.หลักการและเหตุผล 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของ จะเห็นไดไดวาการบริหารราชการแผนดินเปน

บริหารสาธารณะ และยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการของสวนราชการ

สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง พนักงานของรัฐบางสวนมีพฤติการณ

สอไปทางที่เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการทําในลักษณะที่ขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมและจากภายปญหาที่พบจาการนําเสนอของสื่อสิ่งพิมพ 

หรือสื่อประชาสัมพันธจะพบวาภาพลักษณของสวนราชการมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารราชการแผนดินตามมา 

และเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 

Tolerance & Clean Thailand)” โดยมียุทธศาสตรหลักที่ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน ๖ ยุทธศาสตร คือ ๑) สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

๒) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ๖) ยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ประเทศไทย โดย สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ วาดวยการ

ปองการการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ถือเปนมาตรการการปองกันการทุจริตเชิงรุก ที่หนวยงาน

ภาครัฐจะตองดําเนินการโดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารวมการประเมินเพื่อยกระดับหนวยงานในดาน

คุณธรรมและโปรงใสในการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางซึ่งเปนสวนราชการที่มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะตองสรางคนที่มี

คุณภาพออกไปราชใชประเทศชาตจิึงเปนหนาทีใ่นการดาํเนินการตามภารกิจอยางโปรงใสและปลอดจากการทุจรติในหนวยงาน 

และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

 

 

 



๒.วัตถุประสงคของการจัดทาํแผน 

๒.๑ เพื่อใหผูบรหิารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมกีารปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต 

๒.๒ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

๓.เปาหมาย 

๓.๑ ผูบริหารและบุคลากรมีคานิยมการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต 

๓.๒ มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอยางโปรงใส ปลอดการทุจริต 

 

๔.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงาน 

๔.๑ มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอยางโปรงใส  

๔.๒ มหาวิทยาลัยปลอดจากการทุจริต 

 

๕. มาตรการของแผน 

    ๕.๑ เปาหมาย : ผูบริหารและบุคลากรมีคานิยมการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต 

 มาตรการ ๑ : การแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

 มาตรการ ๒ : การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

    ๕.๒ เปาหมาย : มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอยางโปรงใส ปลอดการทุจริต 

 มาตรการ ๑ : การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

 มาตรการ ๒ : การใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

 มาตรการ ๓ : การสงเสรมิความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

 มาตรการ ๔ : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 มาตรการ ๕ : การปองกันการรับสินบน 

 มาตรการ ๖ : การปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 มาตรการ ๗ : การตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

 

 

 

 



๖.รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๖.๑. เปาหมาย : ผูบริหารและบุคลากรมีคานิยมการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑) การแสดง
เจตจํานงสุจริตของ
ผูบริหาร 

ประกาศนโยบายตอตาน 
การทุจริต 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา
นโยบายตอตานการทุจริต 

๑ เรื่อง ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -สํานักงานอธิการบด ี
 

๒) การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

รณรงค ปลูกฝง พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
และไมทนตอการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ จํานวนหนวยงานที่มีการ
รณรงค ปลูกฝง พฤติกรรม
การปฏิบัติอยางซื่อสัตย 
สุจริต และไมทนตอการ
ทุจริตแกบุคลากร 

๑๐หนวยงาน ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -สํานักงานอธิการบด ี
-คณะ/สถาบัน/สาํนัก 

 ประเมินคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร
หนวยงานและของมหาวิทยาลัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๑.จํานวนหนวยงานท่ี
ผูบริหารหนวยงานไดรับการ
ประเมินคุณธรรมและธรร
มาภิบาล โดยคณะกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลัย 
๒.คะแนนผลการประเมิน
ผูบริหาร 

 ๑๐ 
หนวยงาน 

 
 
 

- ไมนอยกวา 
ระดับด ี

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -สํานักงานอธิการบด ี
-คณะ/สถาบัน/สาํนัก 

 

 



๖.๒. เปาหมาย : มหาวิทยาลยัมีการปฏิบัติงานอยางโปรงใส ปลอดการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑) การเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 

เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารของหนวยงานทีเ่ปน
ปจจุบัน ผานเว็บไซต 

๓๐,๐๐๐ จํานวนของหนวยงานที่มีการ
เปดเผยขอมูลหนวยงานผาน
ทางเว็บไซต 

๑๐ หนวยงาน ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -มหาวิทยาลัย 
-คณะ/สถาบัน/สาํนัก 

๒) การใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวม 

สงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ภายนอกเขารวมในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

- จํานวนของหนวยงานที่มีการ
บุคลากรภายนอกเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน 

๑๐ หนวยงาน ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -มหาวิทยาลัย 
-คณะ/สถาบัน/สาํนัก 

๓) การสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจาง 

เผยแพรแผน/ผลการจัดซื้อจัด
จาง ผานเว็บไซตของหนวยงาน 
และของมหาวิทยาลัย  

- จํานวนของหนวยงานที่มีการ
เผยแพรแผนการจัดซื้อจัด
จาง และประกาศจัดซื้อจัด
จาง 

๑๐ หนวยงาน ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -มหาวิทยาลัย 
-คณะ/สถาบัน/สาํนัก 
 
 

๔) การจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

เปดชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนและการจัดการขอ
รองเรียน 

๕,๐๐๐ ๑.จํานวนชองในการรับเรื่อง
รองเรียน  
๒.รอยละของเรื่องรองเรียน
ที่ไดรับการจัดการ 

ไมนอยกวา ๓ 
ชองทาง 

รอยละ ๑๐๐ 

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -งานประชาสัมพันธ 
-งานนิติการ 
 

๕) การปองกันการรบั
สินบน 

กําหนดมาตรการ กลไก และ
ระบบในการปองกันการ 
รับสินบน 

- ๑.มหาวิทยาลัยมปีระกาศ 
เรื่อง นโยบายการปองกัน
การรับสินบน 
๒.มีชองทางการเผยแพร
มาตรการ กลไก และระบบ

๑ เรื่อง 
 
 

ไมนอยกวา ๒ 
ชองทาง 

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -งานนิติการ 



มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวดั เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

ในการปองกันการ 
รับสินบน  
๓.จํานวนขอรองเรียนท่ี
เก่ียวกับการรบัสินบน 

 
 

ไมมีขอ
รองเรยีน 

๖) การปองกันการ
ขดักันระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชน
สวนรวม 

วเิคราะหความเส่ียงและกาํหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน
ของหนวยงาน 

๕,๐๐๐ รอยละความสาํเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยง 

มากกวา 
รอยละ ๘๐ 

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -กองนโยบายและแผน 
-งานนิติการ 

๗) การตรวจสอบการ
ใชดุลพนิิจ 

กําหนดมาตรการ กลไก และ
ระบบในการตรวจสอบการใช
ดุลพินจิ 

- ๑.มหาวิทยาลัยมปีระกาศ 
เร่ือง มาตรการการตรวจการ
ใชดุลพินิจ 
๒.จํานวนขอรองเรียน
เก่ียวกับการใชดุลพินจิ 

๑ ฉบับ 
 
 

ไมมีขอ
รองเรยีน 

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -กองกลาง 

 สงเสริมการปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพ 

๙๐,๐๐๐ มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบของหนวย
ตรวจสอบภายใน 

๑ คร้ัง ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ -หนวยตรวจสอบภายใน 

                               

       เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่   ๓    ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 


