
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
========================================================================================================= 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ ์ กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชีวัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจ าปีงบ 2561 

ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.1 ปรับฐานความคิดบุคลากรและ
นักศึกษาให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ความ
เข้าในด้านการต่อต้านการทุจริต 
ส าหรับนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่รับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

รัอยละ 80  ระหว่างด าเนินการ 
      ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ความ
เข้าในด้านการต่อต้านการทุจริต 
ส าหรับบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

รัอยละ 80  ระหว่างด าเนินการ 
      24 เมษายน 2562 

วิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 

รัอยละ 80  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

1.2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต่อต้านทุจริต 

กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส าหรับนักศึกษา 

1. จ านวนกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2 . ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

รัอยละ 80  ระหว่างด าเนินการ 
      ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
========================================================================================================= 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

กลยุทธ ์ กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชีวัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจ าปีงบ 2561 

ผลการด าเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1.2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต่อต้านทุจริต 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ 

1 . จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 
2 . ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 
กิจกรรมจิตอาสา “ท าดีด้วยหัวใจ” 
 
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
ร้อยละ 80 

3.1 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการน้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด ารงชีวิตบุคลากร 

1 . ระดับความเข้าใจของบุคคลากร
เก่ียวกับการน้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และด ารงชีวิต 
2 . จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80 กิจกรรมจิตอาสา “ท าดีด้วยหัวใจ” 
 
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต  
========================================================================================================= 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ ์ กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชีวัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจ าปีงบ 2561 

ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2.1 วางมาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล 

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว มากกว่า 
ร้อยละ 80 รายละเอียดตาม 
http://ita.dru.ac.th 

เผยแพร่แผน  / ผลงานจัดซ้ือจัดจ้าง ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนของหน่วยงานที่มีการเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและประกาศ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ร้อยละ 70  ด าเนินการแล้ว 
มากกว่าร้อยละ 70 รายละเอียดตาม 
http://office.dru.ac.th/www/tender/ 

ประเมินคุณธรรมและธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

1.  จ านวนหน่วยงานที่ผู้บริหาร
หน่วยงานได้รับการะประเมินคุณธรรม
และธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
2 . คะแนนผลการประเมินของผู้บริหาร 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าระดับดี 

 ระหว่างด าเนินการ 
รอการตรวจประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต  
========================================================================================================= 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชีวัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจ าปีงบ 2561 

ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันทุจริต 

จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ร้อยละของบุคลากรที่เก่ียวข้องที่เข้า
อบรม การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ 

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 
มีบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย 

การอบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกใน
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ก าหนดมาตรการ กลไก และ ระบบใน
การป้องกันการรับสินบน 

มหาวิทยาลัย มีมาตรการกลไลและ
ระบบการป้องกันการรับสินบน 

มีมาตรการกลไกและ
ระบบการป้องกันการ
รับสินบน 

 ระหว่างด าเนินการ 
 

2.3 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

โครงการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

จ านวนระบบการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1 ระบบ 
 

 ด าเนินการแล้ว 
http://office.dru.ac.th/www/tender/ 

 โครงการปรับปรุงระบบช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนและการจัดการ   ข้อ
ร้องเรียน 

จ านวนระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

1 ระบบ 
 

 ระหว่างด าเนินการ 
มากกว่า 1 ระบบ 
ทุกหน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต  
========================================================================================================= 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก )ต่อ(  

กลยุทธ ์ กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชีวัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจ าปีงบ 2561 

ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.3 พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านป้องกันทุจริต 

โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส 

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว 

โครงการสร้างความรู้เก่ียวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากร 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ 
 
2. ร้อยละผู้เข้าอบรม 

ระดับมากกว่า 4 
 
ร้อยละ 80 

 ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต  
========================================================================================================= 
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปฏิรูปกลไลและการะบวนการปราบปรามทุจริต 

กลยุทธ ์ กิจกรรม / โครงการ 
ตัวชีวัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจ าปีงบ 2561 

ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4.1 ปรับปรุงกลไลในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาตามที่ก าหนด 

ร้อยละ 80  ระหว่างด าเนินการ 
 

 


