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คํานํา 
 

  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจาํป และสนับสนุน

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงใหความสําคัญกับมาตรการปองกันและ

ตอตานการทุจริตและการรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ     

ในฐานะของผูบริหารหนวยงาน จึงไดให คําม่ันในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจให มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามกรอบการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชแนวทางการดําเนินการ

อยางมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรวมพลังกันขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

เพ่ือประโยชนของประเทศชาติเปนท่ีตั้ง ดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประมวลจริยธรรม 

รวมท้ังนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน และการพัฒนากลไกการดําเนินงานตามหลัก   

ธรรมาภิบาลท่ีเปนท่ียอมรับของสากล เพ่ือลดปญหาการทุจริตใหไดผลอยางยั่งยืนตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหความสําคัญกับมาตรการปองกันและตอตาน

การทุจริตและการรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และในฐานะของ

ผูบริหารหนวยงาน จึงไดใหคําม่ันในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามกรอบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชแนวทางการดําเนินการอยางมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือรวมพลังกันขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของ

ประเทศชาติเปนท่ีต้ัง ดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประมวลจริยธรรม รวมท้ังนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล รวมท้ังประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

 2. เพ่ือสรางแนวทางการดําเนินการอยางมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมพลังกัน

ขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 3. เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม โปรงใส

และตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอหนวยงานและสาธารณะ 

ประโยชนท่ีคาดวาไดรับ 

  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ความโปรงใส และตรวจสอบได 

 2. ยึดปฏิบัติตามหลักนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. บุคลากรมีความเขาใจในกฎ ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการท่ี เก่ียวของ             

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 2 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และนโยบายที่เกี่ยวการทจุริตคอรรัปช่ัน 

 

 ประเทศไทยได กำหนดทิศทางการป องกันและปราบปรามการท ุจร ิต ซึ ่งม ีความ

สอดคลองกับ สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสราง

ความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.  

ในฐานะองคกรหลักดานการดําเนินงานป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต รวมท้ังบ ูรณาการการทำงานดานการ

ตอตานการทุจริตเขากับทุกภาคสวน ดังนั้น สาระสำคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับท ิศทางการป องก ันและปราบปราม

การท ุจริต มีดังนี้ 

1. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 ประเด็น การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

5. ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการป องกันและปราบปรามการท ุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ร ัฐธรรมน ูญแห งราชอาณาจ ักรไทยพ ุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หน าท่ีของ

ประชาชนชาวไทยว า “...บุคคลมีหนาที่ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุก

รูปแบบ” นอกจากนี้ ในหมวดที่ 5 กําหนดหนาที่ของรัฐวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรู       

แกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดใหมี

มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกลาวอยาง

เขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวก ัน เพ ื่อม ีส วนร วมในการรณรงค ให ความรู ตอต านการ

ทุจร ิต หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดิน     

รัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ท่ีสำคัญคือ ไมเลือกปฏิบัติตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการ โดยมิชอบแทรกแซง 

การปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ และรัฐตอง

จัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ เจาหนาท่ี 

ในหนวยงาน ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  

 แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) และกําหนดพันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหาร

จัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมี
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มาตรฐานสากล” พรอมท้ังกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ 50” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสังคมท่ีมีพฤติกรรม

รวมตานการทุจริตในวงกวาง และมีปจจัย ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค คือ ทุกภาคสวนรวมสงเสริม

การกลอมเกลาทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความรวมมือ

ทุกภาคสวนในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมท่ีนําไปสูสังคมท่ีมี คานิยมรวมตานทุจริต และมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ

อีกประการหนึ่ง คือ สรางนวัตกรรมในการตอตานการทุจริต มีกลไกปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปจจัยความสําเร็จ คือ มีกระบวนการทํางานดานปองกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู

การทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตไดอยางเทาทัน และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางาน

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกัน การทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 

สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยดําเนินการผานกลยุทธการปรับฐานความคิดทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยให

สามารถแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมและสงเสริมใหมีระบบและ

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตาน ทุจริต พรอมท้ังเสริมพลังการมีสวนรวมของพลเมือง             

(Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน การทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร  

ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผานกลยุทธ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต อีกท้ังพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี การรับรูเรื่อง

การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  นอกจากนี้  ทิศทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ สอดคลองกับทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร ท่ี  6 ดานการ            

เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของ  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมาย   

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรท ี่ 6 ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐ 

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

แยกแยะบทบาทหนวยงานของร ัฐท่ีทําหนาท่ีในการกําก ับหร ือในการใหบร ิการในระบบเศรษฐก ิจท่ีม ีการแขงข ัน 

มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม    

มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล ี่ยนแปลงของโลกอย ูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย ิ่ง  

การน ํานว ัตกรรม  เทคโน โลย ีข อม ูลขนาดใหญ  ระบบการท ํางานที ่เป นด ิจ ิท ัล เข ามาประย ุกต ใช                

อยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท ั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาส

ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ ื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

โดยทุกภาค สวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ ือ่สัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึก     

ในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

จัดทำข้ึนภายใตความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาหนวยงาน     

ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของ

ประเทศ โดยไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสำหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหเปนไปในทิศทาง เดียวกัน ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคม

เกิดความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาท่ี 

ของตนเองเพ่ิม  มากข้ึน การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบในการจัดทําโดยแผนแมบทฯ 

มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม 

“คน” โดยการปลูกฝงวิธีคิด ในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความ

ซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางพลังรวมในการ แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ 

“ระบบ” โดยการสรางนวัตกรรมการตอตาน การทุจริต เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความ

โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูลและชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะนําไปสูการ

ลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการ

เสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ท้ังในดานของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทาง

กฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและ มีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมาย

การพัฒนาในระยะ 20 ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการดําเนินการของแผนแมบทฯ     

ซ่ึงไดกําหนดใหประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ.2580 อยูในอันดับ 1 ใน 20 

ของโลก 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท ี่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุป

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจ ัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได 4 แนวทาง คือ 1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และ

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความค ุมคา 2. ปรับปรุง

ก ระบ วน การ งบ ป ระมาณ  และส ร า งกล ไก ใน การต ิด ต าม ต รวจสอ บ การ เง ิน การคลั งภาครัฐ                    

3. เพ ิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบร ิการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 4. ปองก ันและปราบปราม     

การทุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 

2564) กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทน

ตอการทุจริต  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ยุทธศาสตรท่ี 3     

สกัดก้ันการทุจริตเชิง นโยบาย  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตรท่ี 5     

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 

2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได กลยุทธที ่ 5.6 บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล     

โดยมีการนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

transparency Assessment : ITA) มาเป นแนวทางและเครื ่องม ือในการดําเน ินการรมหาวิทยาล ัย

คุณธรรม(เปนโครงการตอเนื ่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเน ินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 

Assessment : ITA) ตามเกณฑที่กําหนด โดยมีแนวทางพัฒนาที่เกี่ยวของ คือ เสริมสรางคุณธรรมและ

ความโปรงใส (Integrity and Transparency) ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหปลอดจากการทุจริต 

ท้ังมิติดานการบริหารงานดานการปฏิบัติงาน และดานระบบงาน โดยการนําระบบ ITA มาใชเปนเครื่องมือ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ ําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เกิดจากการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือทําใหเกิดการเอ้ือประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม       

ซ่ึงนํามากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมในแผน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      

ยังมีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยผานการประชุม

ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีมีผู ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวม เชน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนตน  ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และหัวหนาสวนราชการ    

ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกและเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ  
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บทท่ี 3  

แนวปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

3.1 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  วิสัยทัศน (Vision)  

   มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง 

  พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ                                     

 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถใน

  การแขงขันของประเทศ 

 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

 4. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

3.2 แนวปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหความสําคัญกับมาตรการปองกันและตอตาน

การทุจริตและการรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและในฐานะของ

ผูบริหารหนวยงาน จึงไดใหคําม่ันในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ตามกรอบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชแนวทางการดําเนินการอยางมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือรวมพลังกันขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของ

ประเทศชาติเปนท่ีตั้ง ดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประมวลจริยธรรม รวมท้ังนโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ดานความโปรงใส โดยการเปดเผยขอมูลตาง ๆ รวมถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูลตามแนวปฏิบัติดังนี ้

  (1)  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง 

ซ่ือสัตย โปรงใส และเท่ียงธรรม 

  (2)  การจัดซ้ือจัดจาง ดําเนินการดวยความโปรงใสโดยยึดหลักความคุมคา ความถูกตอง

เปนไปตามกฎระเบียบ ตรวจสอบได และไมมีผลประโยชนทับซอนหรือเอ้ือประโยชนแกฝายหนึ่งฝายใด  
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  (3)  เปดเผยขอมูลตาง ๆ  รวมถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางตรงไปตรงมา   

โดยไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูลผานชองทางตาง ๆ ท่ีผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงไดงายตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  (4)  มีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานและการใหบริการของหนวยงาน

ภายในและของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักความถูกตองและความเปนมืออาชีพของบุคลากร เพ่ือพิจารณาแกไข

ปรับปรุงและรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียนท่ีไดกําหนดไว 

  ขอ 2 ดานความพรอมรับผิด โดยการบริหารงานและปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยางเต็ม

กําลังความสามารถ ถูกตองตามกฎหมายมีมาตรฐานมีความชอบธรรมเสมอภาคและรับผิดชอบตอผลของการ

ปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสาธารณชน ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1)  กําหนดมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานหรือการบริหารงานทุกข้ันตอนตามหลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความเทาเทียม โดยยึดหลัก

ความถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบอยางเครงครัด  

  (2)  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพ่ือกําหนดทิศทางและเจตจํานงในการบริหารงาน  

โดยมีวิสัยทัศนและมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง 

  ขอ 3 ดานการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานและปฏิบัติงานตาม

ระเบียบขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเปนธรรม โปรงใสตามกระบวนการปฏิบัติงานอยางเสมอภาคและ  

การไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1)  มีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหบุคลากร       

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

  (2)  ยึดม่ันในการบริหารจัดการองคกรใหปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายดวยความถูกตอง 

โปรงใส มีสวนรวม พรอมรับการตรวจสอบเสมอ 

  ขอ 4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรโดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามภารกิจของ

หนวยงานท่ียึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตอตานการทุจริตการประพฤติมิชอบและการมี

ผลประโยชนทับซอน ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1)  ปลูกฝง สงเสริม และถายทอดพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน ไมยอมรับ

พฤติกรรมการทุจริต และไมทนตอการทุจริต รวมท้ังไมกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลประโยชนทับซอน และ 

ยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง  

  (2)  ปลูกฝง สงเสริม และถายทอดพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในดาน 

การอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติราชการอยางเต็มท่ี ไมใชเวลาราชการไปปฏิบัติงานอ่ืนเพ่ือประโยชนสวนตน 

รวมท้ังไมนําสินทรัพยของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนของตนหรือกลุมบุคคล 

  (3)  กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบตามแผนตอมหาวิทยาลัย 

เพ่ือปองกันการทุจริตโดยมีการตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 
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  ขอ 5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงานโดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้ันตอนการ

ปฏิบั ติงานในทุกภารกิจท่ีสําคัญมีการกํากับติดตามตรวจสอบ และรายงานผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้ันตอนและรายงานผลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือปองกัน     

การไมปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

  (2) บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมความ

โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได โดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการ และมีการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

  (3) บริหารงบประมาณอยางเปนระบบ ตามหลักความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดวยความโปรงใส และหลักนิติธรรม ท่ีสามารถตรวจสอบได และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติราชการประจําป 

  (4) กําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูท่ีไดรับมอบหมายงาน  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม    

เทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  (5) กําหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยและสงเสริม 

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

  ขอ 6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงานโดยกระบวนการสรางองคความรูเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจตระหนักถึงนโยบายการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเสริมสรางคุณธรรมและความ

โปรงใสของมหาวิทยาลัยให กับบุคลากรทุกระดับอยางท่ัวถึง และนําไปสูการปฏิบั ติอยางเปนรูปธรรม            

ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ถายทอดความรูความเขาใจ และความตระหนัก     

ถึงนโยบายการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและโปรงใสดวยวิธีการและ

กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม  

  (2) กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย กํากับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและโปรงใส และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยทันทีท่ีมีการปฏิบัติงาน 

ไมเปนไปตามท่ีกําหนด 
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โครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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โครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หนวยงานยอย) 
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บทท่ี 4  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายละเอียดโครงการ/ก ิจกรรมภายใต แผนปฏ ิบ ัติการปองก ันการทุจริต ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ย ุทธศาสตรท ี่ 3  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความเปลีย่นแปลงไดอยางม่ันคง 

เปาประสงค 3.1  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธภิาพและม่ันคง 

 

โครงการ/ก ิจกรรม วัตถ ุประสงค ต ัวช ี้ว ัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานท ี่ 
ร ับผ ิดชอบ 

กิจกรรมนโยบายไมรับของขวัญ

และของกํานัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) 

เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยม

สุจริตในการปฏิบตัิงานอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม ไมมีผลประโยชนทบัซอนจาก

การปฏิบัติหนาที่ และปองกันการทุจริต 

 

บุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ตุลาคม 2564     

– กันยายน 

2565 

ไมใช
งบประมาณ 

ทุกหนวยงาน 

โครงการประชาสมัพนัธและ

สรางภาพลักษณของ

มหาวทิยาลยั 

เพ ื่อสงเสรม ิ การร ับร ูและการม ีสวนรวม

ของประชาชนใหสอดคลองตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

ม ีการประชาสัมพ ันธขอม ูลขาวสาร 

ของมหาวทิยาลัยผานเครือขายและ 

สื่อตาง ๆ 

ตุลาคม 2564     

– กันยายน 

2565 

ไมใช
งบประมาณ 

กองกลาง 

กิจกรรมการเปดเผยขอมลูการ

จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลยั 

ตอสาธารณชน 

 

เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดซื้อจดั 

จางใหมีความโปรงใส บุคคล/ 

หนวยงานภายนอกสามารถเขาถึง 

และตรวจสอบขอมูลได 

 จํานวนชองทางในการเผยแพร 

ไมนอยกวา 2 ชองทาง 

 

 

ตุลาคม 2564 

– กันยายน 

2565 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

งานพสัด ุ

กองคลัง 
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โครงการ/ก ิจกรรม วัตถ ุประสงค ต ัวช ี้ว ัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานท ี่ 
ร ับผ ิดชอบ 

กิจกรรมการรับฟงความ

คิดเห็นจากผูรับบริการหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

เพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสยีรวมใหขอเสนอแนะ

และมสีวนรวมใน การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

 

• มชีองทางรับฟงความคิดเห็นและ   

ขอเสนอแนะ 

• การจดัการเร่ืองรองเรียน ครบถวน 

รอยละ 100 

 

 

ตุลาคม 2564 

– กันยายน 

2565 

 

ไมใช 

งบประมาณ 

 

สํานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลย ี

สารสนเทศ/กอง
บริหารงานบุคคล 

โครงการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยัคุณธรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อใหบคุลากรระดบัผูบริหาร 

อาจารย เจาหนาที่ทุกคน มีสวนรวมใน

การพฒันามหาวิทยาลยัสูการเปนองคกร

คุณธรรมตนแบบอยางยัง่ยนื  

2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูและ

ทักษะในการเปนวิทยากรแกนนาํสงเสริม

คุณธรรมภายในหนวยงาน  

    

• คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวทิยาลยั

คุณธรรม จาํนวน 121 คน 

• ผูบริหารมหาวทิยาลยัและหัวหนา

หนวยงานภายในมหาวทิยาลัย จํานวน 

35 คน    

 ตุลาคม 2564 

– กันยายน 

2565 

 

79,500 

 

  สํานักงาน
อธิการบดี  
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บรรณานุกรม 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย.2563. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563.  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2547. กลเม็ดเด็ดปกคอรรัปชัน. กรุงเทพฯ : ชัคเซสมีเดีย. 

ณภัทร เตโชและคณะ. ม.ป.พ. แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ

ไทย (เอกสารวิชาการ). กรุงเทพ : สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. หนา 9-10. 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565. 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2547. รายงานการสํารวจความคิดเห็นของ

เครือขายภาคประชาชนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของสังคมไทย. เอกสารประกอบการสัมมนา

ประจําป 2547 หนา 2-3. 

สุธี อากาศฤกษ. 2545. การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการเพ่ือความม่ันคงแหงชาติ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3.2563. แผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 3 ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
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