
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



 

ค ำน ำ 
 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -  
พ.ศ.2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองกับยุทธศำสตร์ชำติว ่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  
ท ำให้ประสิทธิผลเชิงประจักษ์  

ซึ่งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติจำก ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ 
1) สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนตอ่กำรทุจริต 2) ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3 สกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำย 4) พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
6) ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย รวมถึงกำร
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบ ัน เพื ่อให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  
อย่ำงเป็นรูปธรรม มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินงำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว้  
 

 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
สารบัญ 

หน้า 
 

รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต      1 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต   3 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย      3 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก      4 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต   5 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  
                   (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย   5 
ปัญหำ/อุปสรรค          6 
ข้อเสนอแนะ          6 



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ แผน ผลเบิกจ่าย

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับฐาน

ความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่

ปฐมวัยให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวม

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการต่อต้านการ

ทุจริตส าหรับนักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

มอบนโยบายให้

คณาจารย์กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ใน

รายวิชาท่ีสอนตลอดปี

การศึกษา 2564 มีผู้

ร่วมโครงการร้อยละ 80

ต.ค.63-

ส.ค.64

 262,570  262,570 นักศึกษาไม่เข้าใจ

ในการต่อต้านการ

ทุจริต

สร้างความเข้าใจ/

ประชาสัมพันธ์

เพ่ือให้ความรู้ความ

เข้าใจเพ่ิมข้ึน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการโตไปไม่โกง ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่า ร้อย

ละ 80

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

นักศึกษาไม่เข้าใจ

ในระเบียบข้อบังคับ

 และแนวปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์

กฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับ

นักศึกษาให้มากข้ึน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมในการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

สร้างความตระหนักรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมใน

การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

200 คน  ด าเนินการแล้ว มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 

คน

ส.ค.64 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอ

แนะ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา

1



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ แผน ผลเบิกจ่าย

งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอ

แนะ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมี

มาตรฐานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

200 คน  ด าเนินการแล้ว มี

ผู้เข้าร่วมโครงการ 200

 คน

พ.ค.64   129,000      129,000 ไม่มี ไม่มี

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มี

ระบบและกระบวนการ

กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือ

ต้านทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการมีจิตส านึก

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับ

บุคลากร

1. ส่งเสริมบุคลากรใน

องค์กรคุณธรรม ค่านิยม 

ตามหลักธรรมาภิบาล

2. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม

 ตามหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

เชิงนโยบายประกาศ

คุณธรรม ค่านิยม ตาม

หลักธรรมาภิบาล มี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มากกว่า ร้อยละ 80

ม.ค.64 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการจิตอาสา ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการ

ส่งเสริมจิตส านึก ปลูกฝัง

ความเสียสละในการ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน และความ

สามัคคี

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว มี

บุคลากรเข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

พ.ย.63      4,938         4,938 ไม่มี ไม่มี

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมก ากับ ติดตาม ธรรมาภิ

บาลและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อย่างน้อย 30 คน 50 คน  ด าเนินการแล้ว 

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม 

50 คน

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

2



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ แผน ผลเบิกจ่าย

งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอ

แนะ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนากลไก

การก าหนดให้นักการเมือง

แสดงเจตจ านงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริตต่อ

สาธารณชน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการสร้างความรู้เก่ียวกับการ

ต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับมากกว่า 4  ด าเนินการแล้ว 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความเข้าใจ ระดับ 4.80

ธ.ค. 63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

นักศึกษาไม่เข้าใจ

ในการต่อต้านการ

ทุจริต

สร้างความเข้าใจ/

ประชาสัมพันธ์

เพ่ือให้ความรู้ความ

เข้าใจเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนให้ทุก

ภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์

และมาตรการส าหรับ

เจตจ านงในการต่อต้านการ

ทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรรับรู้นโยบาย

มาตรการป้องกันการรับ

สินบน

มหาวิทยาลัยประกาศเจต

นโยบายมาตรการป้องกัน

การรับสินบน

 ด าเนินการแล้ว ธ.ค. 63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

กลยุทธ์ท่ี 1 วางมาตรการ

เสริมในการสกัดก้ันการ

ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน

ธรรมาภิบาล

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการประชุมช้ีแจงมอบ

นโยบายให้กับบุคลากรเพ่ือใช้

เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมาย ความโปร่งใส ตาม

หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ 

และกฎหมาย ความ

โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ

บาล

 ด าเนินการแล้ว ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณพนักงานและ

ลูกจ้างและแนวปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ 

และกฎหมาย และระบบ

ธรรมาภิบาล

 ด าเนินการแล้ว ต.ค.63-

ก.ย.64

  250,000      250,000 ไม่มี ไม่มี

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมการก าหนดแนวทาง

หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมีแนวทาง 

หลักเกณฑ์ก าหนดมาตรการ

บริหารงบประมาณ

มีมาตรการ กลไก และ

ระบบป้องกันการรับ

สินบน และแนวทาง

นโยบายการบริหาร

งบประมาณ

 ด าเนินการแล้ว เม.ย.64 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

3



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ แผน ผลเบิกจ่าย

งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอ

แนะ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องเข้ารับฟังช้ีแจง

แนวทางระเบียบด้านพัสดุ

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าร้อยละ 80

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

บุคลากรไม่เข้าใจ

กฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องในการ

ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

กฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมช้ีแจงแนวปฏิบัติท่ีดีใน

การเบิกจ่ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องเข้าช้ีแจงแนวทาง

นโยบายการบริหารทาง

การเงิน

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มากกว่าร้อยละ 80

เม.ย.64 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบงาน

ป้องกันการทุจริต

3. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจการบริหารจัดการ

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องท่ีเข้าอบรม

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้ว

ก าหนดนโยบายและ

การบริหารความเส่ียง 

และการจัดการท่ีดี 

รวมท้ังก าหนด

ยุทธศาสตร์และ

แนวทางในการบริหารค

วาเส่ียง ผู้เข้าร่วม

โครงการ มากกว่าร้อย

ละ 80

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกลไกการ

ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

การต่อต้านการทุจริตให้กับ

นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าร้อยละ 80

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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เป้าหมาย ผลการด าเนินการ แผน ผลเบิกจ่าย

งบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอ

แนะ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ระยะเวลา

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

การต่อต้านการทุจริตให้กับ

พนักงาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าร้อยละ 80

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

บุคลากรไม่เข้าใจ

ประเด็นการต่อต้าน

การทุจริต

สร้างความเข้าใจ

ของระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง และการ

ปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามระเบียบ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบ

การส่ือสารสาธารณะเชิง

สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย

เพ่ือการด าเนินงาน

โครงการพัฒนารูปแบบการ

ส่ือสารข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์และ

เข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าร้อยละ 80

ต.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบ

รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

ให้มีประสิทธิภาพ

4. การบริหารจัดการและระบบการ

เข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัย เพ่ือความ

โปร่งใส

กิจกรรมจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละของเร่ืองเรียนท่ีได้รับ

การแก้ไขระยะเวลาตามท่ี

ก าหนด

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

เร่ืองท่ีได้รับการ

ร้องเรียนภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มากกว่าร้อยละ 80

ม.ค.64 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

กลยุทธ์ท่ี 1 ศึกษา ก ากับ 

และติดตามการยกระดับ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศ

ไทย

3. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการก ากับและติดตาม

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

1. คณะกรรมการด าเนินงาน

 ก ากับและติดตามการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน

2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ

กลไก ระบบก ากับ ติดตาม

การป้องกันและปราบปราม

ทุจริต

มีมาตรการก ากับ และ

ติดตามการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

 ด าเนินการแล้ว

การป้องกัน ก ากับ และ

ติดตามการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส

ม.ค.64 ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ไม่มี ไม่มี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ปัญหา/อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการจัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด าเนิน
กิจกรรม และแผนการป้องกันการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

6

 
 ในการจัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้กิจกรรมได้รับผลกระทบล่าช้ากว่าก าหนด 
แต่ไม่กระทบภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้งหมด  
 




