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ค าน า 

 ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต โดยก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแต่ละหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐด ำเนิน ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตดังกล่ำว 
จะสิ้นสุดในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในที่ประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๒ มกรำคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรและบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตร่วมกัน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงแท้จริง  
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๑. หลักการและเหตุผล 
 กำรทุจริตเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นสังคมที่เล็กหรือใหญ่ 
ประเทศที่ด้อยพัฒนำหรือพัฒนำแล้วก็ตำม อีกทั้งเมื่อสังคมพัฒนำและเติบโตขึ้นกำรทุจริตก็มีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้แยบยลและซับซ้อนมำกขึ้น ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรทุจริตนั้นเป็นต้นตอที่จะน ำไปสู่ปัญหำอีกมำกมำย  
ในสังคม เช่น ควำมเหลื่อมล้ ำ กำรพัฒนำประเทศที่ล่ำช้ำ โดยสำเหตุของกำรทุจริตมักเกิดจำกข้ำรำชกำร  
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง ประกอบกับค่ำนิยมที่ของคนไทย
ที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริตได้โดยง่ำย ยกตัวอย่ำงเช่น กำรถือค่ำนิยมระบบอุปถัมป์ ค่ำนิยมคนดีที่ไม่จ ำเป็นต้อง 
ถูกตรวจสอบ กำรใช้จ่ำยเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือซื้อควำมสะดวกสบำย วัฒนธรรมผ่อนหนักผ่อนเบำโดยไม่
สมควรแก่เหตุ หรือกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่กันและกัน เป็นต้น ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้  
นับวันก็จักยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น หำกไม่ด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำย  
อย่ำงร้ำยแรงต่อองค์กรได ้
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงควำมร้ำยแรงของปัญหำด้ำนทุจริตและได้ก ำหนดกำรแก้ปัญหำ
ทุจริตเป็นหนึ่งยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์และสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง สร้ำงบุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส  
ในระบบรำชกำรอันจะน ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรประเทศอย่ำงมีธรรมำภิบำล ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบผ่ำนกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำระบบเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประกอบกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติที่มีเป้ำประสงค์เพ่ือสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคม 
ที่มีคุณธรรม ธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยและอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขในประเทศไทย ประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงยั่งยืน 
 ดังนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทเพ่ือสร้ำงบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมเป็นมืออำชีพ ไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
อย่ำงสิ้นเชิง เพื่อที่จะสรรสร้ำงสังคมที่ปลอดกำรทุจริต ผู้คนในสังคมเปี่ยมล้มไปด้วยคุณธรรมและวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของประเทศไทยต่อไป  
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 ปรัชญา  

วิชำกำรเด่น เน้นคุณธรรม น ำท้องถิ่นพัฒนำ ก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี  
 ปณิธาน  

เสริมพลัง สร้ำงควำมเข้มแข็ง และม่ังคั่งของชุมชน  
 อัตลักษณ์  

บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น  

 ค่านิยม  

 " VALAYA "  
V  :  Visionary     = เป็นผู้รอบรู้ 
A  : Activeness     = ท ำงำนเชิงรุก ริเริ่มสร้ำงสรรค์  
L  : Like to learn    = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
A  : Adaptive     = ปรับตัวได้ดี พร้อมน ำกำรเปลี่ยนแปลง 
Y   : Yields      = ผลงำนเป็นที่ประจักษ์  
A  :  Acceptance and Friendliness   = เป็นที่ยอมรับในกำรเป็นกัลยำณมิตร  
 
 วิสัยทัศน์  

 มหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับกำรผลิตครู และพัฒนำศักยภำพมนุษย์ โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนำคุณภำพ ชีวิต และควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น  
 3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ 
และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในท้องถิ่น
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
 4. ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทำง วัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
 5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ เป็นเลิศ มีธรรมำภิบำลเพ่ือเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน  
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 เป้าประสงค์  

 1. บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ  
 2. วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือควำมมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ  
 3. ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน  
 4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดก
ทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคม พหุวัฒนธรรม  
 5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสุจริตโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีควำมสุจริต บรรลุผลตำมหน้ำที่  

 ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมคุณธรรมในกำรท ำงำนของผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำของ 
มหำวิทยำลัย  

๓. เป้าหมายของการจัดท าแผน  

 ๓.๑ บุคลำกรมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสุจริต มีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

 ๓.๒ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมีกำรปฏิบัติภำรกิจอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้  

 ๓.๓ มหำวิทยำลัยมีวัฒนธรรมคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน  

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติงาน  

 ๔.๑ มหำวิทยำลัยมีกำรปฏิบัติภำรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจ ำนวนข้อร้องเรียนกำรทุจริตลดลง 

 ๔.๒ มหำวิทยำลัยปลอดจำกทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนน ITA ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๕.๐๐ 

๕. แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น  
 ๒ แผนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ๕.๑ ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 ๕.๒ ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ ๑ :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

แผนงาน :  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

มำตรกำร 
กิจกรรม/โครงกำร 

ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๕ 
งบประมำณ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ระยะเวลำ

ด ำเนนิกำร 

๑. กำรสร้ำงจิตส ำนึกคุณธรรม
จริยธรรม ค่ำนิยมในกำรป้องกนั
และแก้ ไข ปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ จัดโครงกำรอบรม เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจตำม กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย ให้แก่บุคลำกร ๗๕,๑๐๐ บำท ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ เข้ำรับกำรอบรม 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

 
ร้อยละ 

๘๕ 
ด ำเนินกำรจัดกำร
อบรมภำยในเดือน 
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕  

จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอรัปชัน
ภำยในมหำวิทยำลัยลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ ผ่ ำน เกณฑ์กำร
ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังกำรเข้ำรับกำร
อบรม 

ยุทธศาสตร์  ๒ :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

แผนงาน :  พัฒนาระบบการตรวจจับการทุจริตและวิธีการยับยั้งการทุจริต 

มำตรกำร กิจกรรม/โครงกำร 
ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๕ 

งบประมำณ 
 ตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ระยะเวลำ

ด ำเนนิกำร  
๑. ปรับปรุงและพัฒนำช่องทำง
ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กำรทุจริต เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่น
และควำมโปร่งใสในองค์กร 
 

๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กำรทุจริต โดยปรับปรุงและพัฒนำให้มีกำรสรุปผลข้อ
ร้องเรียนตำมช่องทำงต่ำง ๆ รำยหน่วยงำน 
 

ไม่ใช้งบประมำณในกำร
ด ำเนนิกำร 

กำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลจ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์กำรทุจริต ต่อผู้บังคับบัญชำ  
ทุกไตรมำส ตลอดปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 

ภำยในสิงหำคม ๒๕๖๕ 

 


