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คานา
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ (พ.ศ. 2562-2565)
ฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้น เพื่ อใช้เป็ น แผนในการบริ ห ารและพัฒ นามหาวิท ยาลั ยให้ บ รรลุ วิสั ยทั ศน์ ที่พึ งปรารถนาร่ว มกั น
ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานและการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ศรีสะเกษ รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ สถานการณ์ แวดล้ อมขององค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะ
คุกคามของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบริบทใหม่ของประเทศและของโลก อาทิการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสังคม
ดิจิทัล ความมั่นคงด้านทรัพยากรอาหารพลังงานน้าและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ5 ปี พ.ศ.2561-2565
แผนกลยุทธ์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ 4 ส่วนคือส่วนที่ 1
บทนา ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่วนที่ 3 การนา
แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติและส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผน
กลยุ ท ธ์ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (โดยได้ รั บ การเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ฉบับนี้จะเป็นเสมือน
เข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลังนาไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวั นยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้นๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ ที่ 35 - 38 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 100 โดยในปี 2558
อยู่ อัน ดับ ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปั ญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจั ด ตั้ งองค์ ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริต
เป็ น ปั ญ หาที่สาคัญ ของสั งคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสั งคม ซึ่งเป็ นสังคมที่ตั้งอยู่บ น
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึด
ติดกับ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง
ปัจจุบั นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็ น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เป็นสั งคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่ง
ใส่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตบั งเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ศรี ส ะเกษจึงได้ ตระหนัก และให้ ความส าคัญ กับการบริห ารจัดการที่ มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต เพื่อ
กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงด้านการบริหารในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว ม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริ ห ารกิ จ การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. เป้าหมาย
1) บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย นักศึกษา รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้ องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4) มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษมี แ ผนงานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ลดโอกาสในการกระท าการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก
รักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
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จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่นอันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้องค์กรต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้ าระวังการทุจริตที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
ลักษณะสภาพความเสี่ยงการทุจริตในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จาแนกได้ ดังนี้
1) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
2) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
3) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) สิ่ งจู งใจ เป็ น ที่ยอมรับ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ บุคลากร เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
2) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
3) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ้ผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ
4) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
บุ คลากร เจ้ าหน้ าที่ มีพฤติกรรมการทุ จริต เพราะความต้องการที่จะมีส ภาพความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้ บุคลากร
เจ้าหน้าทีต่ ้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบั น พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั วบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
6) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็ นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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2. วิสัยทัศน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษเป็นองค์กรที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
2) พัฒนาระบบการทางาน กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลุม
3) เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
4. เป้าหมายหลักการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษสามารถดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตและ
พฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ
5. ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
เป้ า ประสงค์ 1. บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี จิ ต ส านึ ก ในการต่ อ ต้ านการทุ จริต และพฤติ ก รรมการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อปลูกจิตสานึกการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการ
ปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะสานึกรับผิดชอบในประโยชน์ของ
ส่วนรวม
4. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาระบบบริหารและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ 2. สามารถดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. สร้างระบบและกลไกลการรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการปฏิบตั ิ
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
2. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
3. ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ 3. เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานแก่สาธารณะ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรและส่ งเสริ ม องค์ ค วามรู้ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากรด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงาของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ
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พันธกิจ

1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างค่านิยมที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

2. พัฒนาระบบการทางานกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้ครอบคลุม

3. เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร

ยุทธศาสตร์

1. เสริ ม สร้ างค่ า นิ ย มในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
ปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต

2. พั ฒ นาระบบบริห ารและกลไกในการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต

3. เสริ ม สร้า งองค์ ค วามรู้ ด้ านการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

1. บุคลากรและนักศึกษามีจิตสานึกในการต่อต้าน
การทุจริตและพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. สามารถดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานแก่สาธารณะ

กลยุทธ์

1. ส่ งเสริ มและรณรงค์ป ระชาสั มพั น ธ์เชิงรุกเพื่ อ
ปลูกจิตสานึกการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต

1. สร้างระบบและกลไกลการรับเรื่องร้องเรียนภายใน
องค์กรที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
2. ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการบริห ารมหาวิทยาลั ย
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์ความรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
2. ส่ งเสริม การเผยแพร่ ข้ อ มู ล สารสนเทศการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นองค์กรทีบ่ ริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม

1. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
นักศึกษา
2. กิจกรรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทัศนคติ
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร
4. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการทุจริตสาหรับนักศึกษา

1. กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบและกลไกลการรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
2. กิจกรรมพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
3. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย

1. กิ จ กรรมจั ด อบรมสร้ า งองค์ ค วามรู้ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร
2. กิ จ กรรมจั ด อบรมเสริม ความรู้ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. กิจกรรมการเพิ่มช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในองค์กร
4. กิ จ ก ร ร ม ส่ งเส ริ ม ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
สารสนเทศการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1เสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์
1. บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี
จิ ต ส านึ ก ในการต่ อ ต้ า นการ
ทุ จ ริ ต และพ ฤติ ก รรมการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
1.3 ร้อยละของบุคลากรทากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม
1.4 จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

กลยุทธ์

2562
90

ค่าเป้าหมาย
2563 2564
90
90

2565
90

100
90
50

100
90
60

100
90
80

100
90
70

โครงการ / กิจกรรม

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เชิ ง รุ ก เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก การท างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่ อ มเกลาทางสั ง คมเพื่ อ ต้ า นการ
ทุจริต

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
เชิงรุกเพื่อปลูกจิตสานึกการทางานตาม 2) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตสาหรับนักศึกษา
หลักธรรมาภิบาล

คณะ / สานัก

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการ
ทุจริต

3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร

คณะ / สานัก

4) กิจกรรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต

คณะ / สานัก

คณะ / สานัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. สามารถด าเนิ น การด้ า น 1.1ช่องทางการร้องเรียนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี 1.2 ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1.สร้างระบบและกลไกลการรับเรื่อง
ร้องเรียนภายในองค์กรที่ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต

2562
7

ค่าเป้าหมาย
2563 2564
7
7

2565
7

100

100

100

โครงการ / กิจกรรม
1) กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกลการรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
2) กิจกรรมจัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 3) กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัย

100

กลยุทธ์
1. สร้างระบบและกลไกลการรับเรื่อง
ร้องเรียนภายในองค์กรที่ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
2. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว น ร่ ว มใน การ
บริหารมหาวิทยาลัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
คณะ / สานัก
สานักงานอธิการบดี
คณะ / สานัก
คณะ / สานัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3. เกิดองค์กรแห่ งการเรียนรู้
แล ะมี การเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล
สารสนเทศการดาเนินงานแก่
สาธารณะ

1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
1.2จานวนระบบการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
1.3จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์
ความรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ

2562
100

ค่าเป้าหมาย
2563 2564
100
100

2565
100

3

3

3

3

4

4

4

4

โครงการ / กิจกรรม

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการองค์
ความรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ

ผู้รับผิดชอบ

1) กิจกรรมจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร

คณะ / สานัก

2) กิจกรรมการเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีสว่ นได้เสียในองค์กร

คณะ / สานัก

3) กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 3
การนาแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการขับเคลื่อน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมสีเขียว ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
ความสาเร็จของการนาแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีการ
สร้างความชัดเจนของแผนการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตสู่ การปฏิบัติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การขับเคลื่อน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้
1. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการนาแผนดังกล่าว รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
- กลุ่มผู้บริหารคณะสาขาวิชา
- กลุ่มผู้อานวยการสานักกอง
- กลุ่มสภาคณาจารย์และข้าราชการบุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่า
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการนาเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงให้แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีความสมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติได้ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดทาโครงการกิจกรรมและแผนงบประมาณ
ในการนาแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไป
จัดทารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ กาหนด ซึ่ งงบประมาณในการดาเนิน มาจากงบประมาณแผ่ น ดิน งบประมาณเงินรายได้ หรือการ
สนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานภายนอกทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ได้น ายุท ธศาสตร์ มาจัดท าเป็ น โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ระดับรองอธิการบดี
และคณะ/สานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ จึงจะจัดให้มีกิจกรรม สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการทาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ เพื่อให้การดาเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันจึง
จะได้มีการถ่ายทอดเป้ าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ยสู่ คณะ/ส านักหรือ
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

11

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ
ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) การนา
แผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Implementation) และการประเมิ น ผล (Evaluation) ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการ
วัดความสาเร็จของผลการดาเนินงาน การประเมินผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด
จะใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของการด าเนิ น งาน คื อ วงจร PDCA ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การวางแผน (Plan) การน าแผนไปปฏิ บั ติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ (Check) และการปรับ ปรุงแก้ ไข
(Action)
1. ระดับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จะประเมินผลสาเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลั พธ์ (Outcome) ของ
แต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนที่ตั้งไว้ เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี และจัดทารายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นรายยุทธศาสตร์และนาเสนอ
ที่ประชุม ผู้บริหาร และการประเมินผลจะดาเนินการทุกปี
2. ระดับโครงการ/กิจกรรมตามแผนประจาปีจะมีการประเมินผลแผนฯ ทั้งฉบับว่าสามารถดาเนินการได้
บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ได้หรือไม่ ระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) นอกจากประเมิน ผลตามตัวชี้วัดแล้ว การนาเสนอปั ญ หาและอุปสรรคที่ควรนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่ อ
นาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนฯ ฉบับต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม
ผู้บริหารต่อไป
อย่ างไรก็ตามนอกจากจะมีการติดตามประเมินผลแผนฯ ตามแนวทางข้างต้น แล้ว มหาวิท ยาลัยมีการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย (Value for Money : VFM) ตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่มุ่งประเมินการดาเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผล
ผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลกระทบ (Impact) ทั้งทางบวกและทางลบ ต่อประชาชนและต่อภาครัฐของประเทศ
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ภาคผนวก
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ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
.......................................................
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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