
แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2564 

1. หลักการและเหตผุล 

 1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคสวน ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรตอต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็งทั่วทั้ง

สังคมไทย เพื่อใหเป็นประเทศที่มมีำตรฐำนควำมโปรงใสเทียบเทำระดับสำกล โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร ์ดังนี้ 

  ยุทธศำสตรท์ี่ 1 สรำ้งสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๒ กำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมอืงในกำรตอต้ำนกำรทุจริต 

  ยุทธศำสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นกำรทุจรติเชงินโยบำย 

  ยุทธศำสตรท์ี่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจรติ 

  ยุทธศำสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรูกำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 1.2 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตร)ี 

  ตำมที่นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 โดยได้ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน            

ซึ่งนโยบำยข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินที่มีธรรมำภบิำล และกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  และข้อ 10.5 ใช้มำตรกำร

ทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเ คร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ 

ซึ่งมีขัน้ตอนยืดยำวใชเ้วลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 



 1.3 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนรำชกำร

และหน่วยงำนของรัฐก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำ ภิบำล 

ในกำรบริหำรงำน ดังนี้ 

  ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและ

หน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจรติ

ประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะ

ตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล  

โดยใหบ้ังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม ก ำกับดูแล 

กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแหง่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 อย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ

แล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด ำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริง

และพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียดและพิสูจนเ์กี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งตดิตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรำยงำน

ผลกำรปฏิบัติพรอ้มทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 



 1.4 แผนยุทธศำสตรเ์พื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2568  

  แผนยุทธศำสตรเ์พื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2568 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO) 

ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System) กำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ และระบบกำรปรับปรุงพัฒนำ ซึ่งได้ก ำหนด

ยุทธศำสตร์หลัก 6 ด้ำน  โดยมียุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใส  พันธกิจที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรงำนทันสมัยด้วยธรรมำภิบำลปรับปรุง

กระบวนกำรและวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้เป็นกำรท ำงำนแบบดิจทิัล ลดขั้นตอน ลดเวลำกำรท ำงำน และบริหำรด้วยหลักธรรมำภบิำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อสง่เสริมให้บุคลำกรของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีค่ำนิยม จิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  

 2.2 เพื่อป้องกันมิให้บุคลำกรของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

 2.3 เพื่อประสำนควำมร่วมมอืกับเครือขำ่ยทุกภำคส่วนในกำรรว่มกันป้องกันมิใหเ้กิดกำรทุจรติประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

 2.4 เพื่อพัฒนำระบบบริหำรงำนในองค์กร ใหม้ีควำมทันสมัย คล่องตัว มปีระสิทธิภำพ และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

3. เป้าหมาย 

 บุคลำกรคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีคุณธรรม ควำมซื้อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์สว่นรวมมำกกว่ำ

ประโยชน์สว่นตน 

 



 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ

โปร่งใส่และตรวจสอบได้  โดยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดังนี้ 

แผนงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 

1. ปลูกจติส ำนึกบุคลำกร

และนักศึกษำไม่ให้เพิกเฉย

ต่อปัญหำกำรทุจริต และ

รว่มต่อตำ้นกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

บุคลำกรและ

นักศึกษำ มี

จิตส ำนึกในกำร

ต่อต้ำนกำร

ทุจรติ 

1. จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำร ที่

เก่ียวกับกำรปลูกจิตส ำนึกในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

 

 

 

2. รอ้ยละของนักศึกษำที่ไม่ทจุรติใน

กำรสอบ 

 

 

3.รอ้ยละของบุคลำกรที่ไม่ทุจรติหรอื

ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน 

1. กจิกรรม/โครงกำร 

ที่เกี่ยวกับกำรปลูก

จิตส ำนึกในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต

อย่ำงน้อยปีละ 1 

กจิกรรม/โครงกำร 

 

2. รอ้ยละของ

นักศึกษำที่ไม่ทุจริตใน

กำรสอบรอ้ยละ 100 

 

3. รอ้ยละของ

บุคลำกรที่ไม่ทุจริต

หรอืประพฤติมิชอบใน

กำรปฏิบัติงำนรอ้ยละ 

100 

1. มีกำรอบรมหรอืจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรำ้ง

จิตส ำนึก คุณธรรม จรยิธรรมคำ่นิยมในกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจรติและ

ประพฤติมิชอบแกบุ่คลำกรและนักศึกษำ 

 

 

 

2. มีรำยวิชำ หรอืกิจกรรมสง่เสรมิกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

3. เผยแพร ่ประชำสมัพันธ์ขอ้มูลเก่ียวกับกำร

ป้องกันกำรทุจรติ 

 

- รองคณบดีฝำ่ย

บรหิำรและ

วำงแผน 

- รองคณบดีฝำ่ย

คุณภำพนิสิต 

 



แผนงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 

2. พัฒนำระบบบรหิำรและ

เครื่องมือในกำรเผยแพร่

ข่ำวสำรกำรป้องกันกำร

ทุจรติ 

มีระบบ 

เครื่องมือในกำร

ต่อต้ำนกำร

ทุจรติที่มี

ประสิทธิภำพ 

สะดวก รวดเร็ว 

1. จ ำนวนระบบ กลไก หรอืเครื่องมือ

ที่ได้รับกำรพัฒนำหรอืน ำไปใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน 

 

2. มีแนวปฏิบตัิกำรพิจำรณำเรื่อง

รอ้งเรียนที่เป็นขัน้ตอนชัดเจนและ

เปิดเผย 

 

 

3. มีกำรด ำเนนิงำนตำมระบบติดตำม

และประเมินผล ผลกำรปฏิบตัิงำนให้

มีควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

1. มีช่องทำงรอ้งเรียน

อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

 

 

2. มีแนวปฏิบตัิกำร

พิจำรณำเรื่อง

รอ้งเรียนที่เป็น

ขัน้ตอนและเปดิเผย 

 

3. มีกำรด ำเนนิ

พิจำรณำเรื่อง

รอ้งเรียนที่เป็น

ขั้นตอนและเปดิเผย 

(ในกรณีที่มีเรื่อง

รอ้งเรียน) 

 

 

1. มีช่องทำงกำรรับเรื่องรอ้งเรยีน/ร้องทุกขท์ี่

หลำกหลำยช่องทำง สำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำยและ

สะดวก 

 

2. มีแนวปฏิบตัิกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนที่

เป็นขั้นตอน และเผยแพร่ตำมช่องทำงตำ่งๆ  

 

 

 

3. มีกำรติดตำม รวบรวม และประเมินผล ข้อ

รอ้งเรียน/ร้องทุกข ์ เพือ่หำแนวทำงแก้ไขต่อ

คณะกรรมกำรบรหิำรคณะ 

 

- รองคณบดีฝำ่ย

บรหิำรและ

วำงแผน 

 

 



แผนงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 

3. เสรมิสรำ้งองคค์วำมรู้

เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำร

ผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรเงนิและพสัดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้บุคลำกร

มีควำมรูด้้ำน

กำรเงินและ

พัสดุเพื่อลดกำร

ผิดพลำดในกำร

ด ำเนินงำน 

1. จ ำนวนกจิกรรมในกำรเสรมิสรำ้ง

องคค์วำมรูด้้ำนกำรเงินและพสัดุ

ให้กับบุคลำกรในคณะ 

 

 

1. กจิกรรมในกำร

เสรมิสรำ้งองคค์วำมรู้

ด้ำนกำรเงนิและพสัดุ

ให้กับบุคลำกรในคณะ 

ไม่น้อยกวำ่ 1 

กจิกรรม 

 

 

 

1. มีกำรจัดกจิกรรม/อบรม หรอืสนับสนุนให้

ควำมรูด้้ำนกำรเงนิและพัสดุกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติให้กับบุคลำกรในคณะ เช่น ควำมรู้

เก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ หลักเกณฑ์

และวิธีกำรในกำรบรหิำรงำคลัง พสัด ุ

งบประมำณ  

 

 

- รองคณบดีฝำ่ย

บรหิำรและ

วำงแผน 

 

 



แผนงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางมาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 

4. มีกระบวนกำรตรวจสอบ

ภำยในองคก์ร และมี

กระบวนกำรลงโทษทำงวินยั

ต่อเจ้ำหน้ำที่ผูก้ระท ำกำร

ทุจรติอย่ำงจรงิจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้กำร

ปฏิบัติงำนมี

ควำมโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

1. มีแผนกำรตรวจสอบภำยในคณะ 

ประจ ำปี  

 - ตรวจสอบกำรเงิน 

 - ตรวจสอบพัสด ุ

 - งำนอืน่ๆ 

 

1.มีแผนกำร

ตรวจสอบเป็นประจ ำ

ทุกป ี

1. มีกำรประชุมหำรือของคณะ

กรรมกำรบรหิำรคณะ เพื่อจัดท ำแผนกำร

ตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ ไม่ถูก

แทรกแซง 

- รองคณบดีฝำ่ย

บรหิำรและ

วำงแผน 

 


