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ส่วนที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนด
แนวทางการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม กําหนดกรอบและแนวทางการประเมิน โดย
“คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” โดยมีประเด็นในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหน่วยงาน 
ภาครัฐจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 
จํานวน 10 ตัวชี้วัด โดยการประเมินแบบเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส 
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้ และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก ่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessกระเ: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า  
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (Third 
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party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กําหนด              
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ของแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการภายในและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้การบริหาร              
การปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  

2. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3. เพ่ือนําผลการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต อุปสรรคและปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ในปีงบประมาณถัดไป  
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ส่วนที ่2 
 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก         
เพ่ือเป็นกรอบการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ดังนี้  
 1. ด้านความมั่นคง  
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
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 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
 (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  
 วิสัยทัศน์  
 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
 พันธกิจ  
 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
 วัตถุประสงค์หลัก  
 1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
 2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
 3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน  
 5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น  
 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่  
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ที่ม ี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ 
ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การนําเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง  

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพ่ือสร้างพลเมืองที่ด ี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย  
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ  
2.4 การใช้ เครื่ องมือการสื่ อสารทางสั งคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม 
 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต  

3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต  
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การนําเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนในทุกระดับ  
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 



 
 

7 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

4. เ ส ริ ม พ ลั ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต  
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชน
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ฐ เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ป ร า ศ จ า ก ก า ร ทุ จ ริ ต ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้
กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  

1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดง
เจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

2. เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ  

2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ  
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ  

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต  

3.1 ศึกษาและวิ เคราะห์แนวทางการกําหนด         
กลยุทธ์และมาตรการ ในการปฏิบัติเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น  
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการกําหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติ
เ จตจํ านงทางการ เมื อง ในการป้ องกั นและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน  

4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะม า ณ ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
4.2 จัดทําแผนการปฏิ รูประบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  

5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตั้งต้น  

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
การทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริต
สําหรับภาคเอกชน และภาคประชาชน  

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุม
การดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทาง
ในการดําเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการใน
การป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า  การทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต   
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค
การเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว
นโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย 
Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 



 
 

10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการ
พิจารณาร่างกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของ  
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริต  
เชิงนโยบาย 
1.10  การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
1.11  การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจ
ของฝ่ายบริหาร 
1.12  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการนํานโยบาย ไปสู่การปฏิบัต ิ
1.13  บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  

2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy Cycle Feedback)  

บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพ่ือการรายงาน
นโยบาย  

3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบ าล ในการนํ า น โ ยบาย             
ไปปฏิบัติ  

การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ  

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
ตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่าง
โปร่งใส และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือ          
ไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหา

การทุจริตในแต่ละระดับ  
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต  
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การป้องกันการทุจริต  

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ  
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนํา
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ  

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต  

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต (กําหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ)  

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

4.1 พัฒนาและยกระดั บรู ปแบบการสื่ อส า ร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.2 กํ าหนดแผนการติดต่อสื่ อสารการตลาด 
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

5. การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้ าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต
ของประเทศไทย  

5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน  

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  

6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

7. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  

7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์  
สําหรับการป้องกันการทุจริต  

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตาม
อนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยการต่ อต้ าน              
การทุจริต ค.ศ. 2000 (United Nations 
Convention against Corruption : UNCAC)  

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต  
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ  
8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ่งเน้น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไก  การดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริต จะได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน  

2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม ทรัพย์สินคืนจาก
การทุจริต  
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการ
ทุจริต  

3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปราม
การทุจริต  
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ ต้นสังกัด  

4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส น ธิ สั ญ ญ า แ ล ะ
มาตรฐานสากล  

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้ 
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุ งกฎหมาย       
เ พ่ื อสนั บ สนุ น ให้ หน่ ว ย ง าน ในกระบวนกา ร
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ดํ า เ นิ นกา ร ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

มาตรฐานสากล  
4.3 กา รประ เมิ น ติ ด ต ามกา รอนุ วั ติ ก า ร ต าม
สนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการ
เสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับ
ความเสียหาย ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่
ละพ้ืนที่ของประเทศ 
4.6  การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดใน
การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัยในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปราม  
การทุจริต  

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปราม
การทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน 
สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูล และข่าวกรอง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต  

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและ  
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต  

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) 
และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความ
น่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่ งจู งใจในการแจ้ง
เบาะแสในคดี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

7. พัฒนาสมรรถนะ และองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถ รวมไปถึงความรู้ ในเชิงสหวิทยาการ
ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  
(Non-training)  
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (Training)  
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  

8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด  

การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
ช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริต
ระหว่างประเทศ  

จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย”  
 เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index :CPI) ของประเทศไทย  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและ
วิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สําหรับการ
จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต  เ พ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  
2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์  

 
กลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3               
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
 การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั่นคือประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการ
รับรู้ การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ได้นั้น จะต้องมีการให้ความสําคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดําเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เนื่องจากการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียว แต่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในชาติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้กําหนดกลไกการดําเนินงาน ดังนี้  
 1) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย  
 1.1) คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  
  ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการพิจารณากําหนดนโยบายบูรณาการแนวทาง การ
ดําเนินงาน หรือสั่งการ ดังนี้  
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 (1) กําหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Agenda) และ
ในเชิงพ้ืนที่ 76 จังหวัด (Area)  
 (2) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับ
สนับสนุนต่างๆ ในการรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา  
 (3) กําหนดมาตรการในเชิงยับยั้งการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศหรือ
พิจารณาสั่งการเร่งด่วนไปยังส่วนปฏิบัติการพิเศษเพ่ือดําเนินการตรวจสอบหรือออกคําสั่งยับยั้ง การดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่างๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้  
 (4) สั่งการให้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม           
การทจุริตระดับชาติ  
 (5) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 (6) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม              
การทุจริต ระยะที ่3 ต่อรัฐสภา ประชาชน และนานาชาติ ในทุกปีงบประมาณ  
 (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินงานตามที่คณะกรรมการเห็นควร  
 1.2) คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีกรอบหน้าที่การดําเนินงานเบื้องต้น ดังนี้  
 (1) อํานวยการ ประมวลข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน ติดตาม เร่งรัดการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  
 (2) ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานระหว่างคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
ชาติฯ ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เทียบเท่า และคณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกลั่นกรองปริมาณงานตามลําดับความสําคัญของปัญหาโดยไม่สร้างภาระ
การดําเนินงานที่ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในพื้นท่ี  
  (3) กําหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพ่ือให้การบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  (4) ประสานส่วนราชการ องค์กร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือจัดทําข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสมที่จะทํางบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการ 
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  (5) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการและจัดลําดับ
ความสําคัญของจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้กําหนดไว้  
  (6) จัดทําข้อเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ             
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  
  (7) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการการทํางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนบูรณาการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 1.3) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า เป็น
คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในทุกกระทรวง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าทั้งหมด มีกรอบหน้าที่การดําเนินงาน
ตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด  
 1.4) คณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด เป็นกลไกการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่ มีกรอบหน้าที่การดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหารงบประมาณ
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต  
และคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง หรือหน่วยงานเทียบเท่า กําหนด  
 1.5) ส่วนปฏิบัติการพิเศษ เป็นส่วนปฏิบัติการที่ทําหน้าที่เฉพาะกิจ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบูรณา
การการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติมีกรอบหน้าที่การดําเนินงานเบื้องต้น คือ เป็นกลไกการ
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลพิเศษในกรณีที่กลไกการตรวจสอบปกติ ไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง
ทันท่วงทีหรือมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยดําเนินการตามมาตรการพิเศษหรือข้อสั่งการ
เร่งด่วนของคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติเพ่ือตรวจสอบหรือยับยั้งการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
โครงการต่างๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  
 2) คณะกรรมการระดับสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
 2.1) คณะอนุกรรมการวิชาการและนวัตกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 มีหน้าที่การดําเนินงานเบื้องต้น คือ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 โดยดําเนินการตามลําดับความสําคัญเร่งด่วนภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบูรณาการ  การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับชาติได้กําหนดไว้  
 2.2) คณะอนุกรรมการกองทุนต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐ ตามองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่การดําเนินงานเบื้องต้น ดังนี้  
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 (1) กําหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตเร่งด่วนจากมุมมองของภาคเอกชนและ
ประชาชน  
 (2) จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคประชาชน
เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ  
 2.3) คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ กําหนดให้มีขึ้นได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น และคณะกรรมการบูรณา
การการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติม 

 3) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 มีหน้าที่การดําเนินงานเบื้องต้น ดังนี้  
 (1) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ทั้งระบบ  
 (2) จัดทําบันทึกรายงานข้อคิดเห็นสําหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระยะถัดไป  
 (3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที ่3 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ระดับชาติเพื่อรายงานผลไปยังรัฐสภา และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมถึงนานาชาติทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ต่อไป  
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ส่วนที่ 3 
แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทําแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการนํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” มากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในองค์กรมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้อง ลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้น โดยอาศัยกลไกด้านกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มาเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กําหนด
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
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แผนป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. อบรมเรื่ อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตลอดจนได้รับทราบแนว
ทางการประเมินการรวบรวม
ข้อมูลและเตรียมหลักฐานที่
เ กี่ ย วข้ อ ง ในการ ประ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ           
มีความพึงพอใจในการ
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร          
ไม่น้อยกว่า 3.00 คะแนน 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10,300              หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

2. อบรมเรื่อง คุณธรรมและ
หลั ก ธ ร รม าภิ บ าล ในกา ร
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร           
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิ
บาล และให้ความสําคัญกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และสามารถนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ งานให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิ 
 
 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร           
ไม่น้อยกว่า 3.00 คะแนน 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

18,600    
 
 
 
 
 

         หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. อบรมเรื่ อง " เสริมสร้าง
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ภ า ย ใ ต้ 
พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง" 
วัตถุประสงค์ 

เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพ 
และทักษะการปฏิบั ติ ง าน
ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

ผู้บริหารและบุคลากรที่
ปฏิบัติ งานด้ านพัสดุ
จากทุกหน่วยงาน  
จํานวน 100 คน 

61,600              สํานักงานอธิการบดี          
(งานพัสดุ)  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
บั ณ ฑิ ต ไ ท ย ไ ม่ โ ก ง "
มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต
ไทยไม่โกง" 
วัตถุประสงค์ 

1. เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ความรู้ตระหนักและการสร้าง
กระแสต่ อต้ านการทุ จริ ต
คอรั ป ช่ันและการ โกงทุ ก
รูปแบบ 

2. เพื่อสร้างความตระหนัก
ใ น ก ร ะ บ วน ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณ ธร รมจริ ย ธ ร รม  และ           
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการ
ได้ รั บความรู้ ในการ
ต่อต้านการคอรัปช่ัน
และการโกงทุกรูปแบบ
เพิ่ มขึ้ น ไม่น้ อยกว่ า 
3.51 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการในภาพรวม 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

23,300               สํานักงาน
อธิการบดี            
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 
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ส่วนที่ 4 

การติดตาม ประเมินผล 
 1. ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน  
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตามแบบรายงานสรุปผลโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.  2564                           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 2. ให้นําเสนอผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
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แบบรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อหน่วยงาน....................................................................... .................................................................................. 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......................................................................................................... .................................. 
 สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม  สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมแล้ว 
3. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
....................................................................................................................................................  
4. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
....................................................................................................................................................  
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 5.1 เชิงปริมาณ............................................................................................................... ..................................... 
 5.2 เชิงคุณภาพ............................................................................................................... .................................... 
6. ระยะเวลาดําเนินการ............................................................................................................................................  
7. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
8. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
9. ภาพกิจกรรม  
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..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
10. งบประมาณ 
 10.1 งบประมาณที่ได้รับ จํานวน .......................................................  บาท 
 10.2 งบประมาณที่ใช้ไป จํานวน .......................................................  บาท  
 10.3 แหล่งงบประมาณ ...................................................................................................... ...................... 
11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 11.1 ปัญหา อุปสรรค ......................................................................................................... ..................... 
 11.2 ข้อเสนอแนะ ........................................ ............................................................................................ 
12. แผนที่จะดําเนินการต่อไป 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
13. ผู้รายงาน....................................................................  ตําแหน่ง ..................................................... ........ 
 โทรศัพท์ ..................................... ......... E-mail : ………………………………………………………………………….. 
14. วันที่รายงาน ณ วันที่ ................................. เดือน .................................. พ.ศ. ....................................... 


