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หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล้วน
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 โดย
ก าหนดไว้ใน  
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ  
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง  
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท า
การ สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ 
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  
  (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  
  (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ ท้องถิ่น
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  
  (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่นและของชาติ  
  (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง ท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  
  (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
  (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 



  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากสภาพปัญหาที่พบหรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพบว่า ภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการจะ
มีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่
ไว้วางใจการบริหารงานของหน่วยงานราชการตามมา ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่69/2557 
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบาย
ข้อ 10 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื ่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลด
โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วม ในการรณรงค์ และสร้างจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์
ที  ่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินที่
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มี
มาตรฐานและมีความเป็นธรรม รวมถึงการประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรม
และการสร้างค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรที่สะท้อนได้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความ



เชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เห็นถึงในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล 
ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ.2563-2565) 
 2. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 3. เพ่ือส่งเสริม /เสริมสร้างให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 
เป้าหมาย 
 1. บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกภาคส่วน และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้บุคลากรอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล 
การใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ ์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
มาตรฐานทางจริยธรรมและมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต 
มีจิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม และเป็นการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ดใีห้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

บุคลากรภายใน  
จ านวน 200 คน 

1,800 บาท มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 

2. โครงการส่งเสรมิการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปปฏิบัติเกีย่วกับ 
การปฏิบัตตินอย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมสี่วนร่วมใน
การป้องกัน ปรามปรามการ
ทุจริตภายในองค์กร 
 

บุคลากรภายใน  
จ านวน 200 คน 

2,500 บาท เมษายน 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 

3. โครงการเสริมสรา้ง
จิตส านึกแก่นักศึกษา เพื่อ

1. เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตและ

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

20,000 บาท มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ประพฤติมิชอบ แก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 

จ านวน 100 คน 

4. กิจกรรมการจัดท า
มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ์

1. เพื่อสร้างและเผยแพร่
มาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

1. ประกาศ/นโยบาย 1 ฉบับ 
2. บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

- เมษายน 2565 คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

5. การตรวจสอบภายใน ผล
การปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์/
ส านักต่าง ๆ ในสังกัด 
มหาวิทยาลยั 
 

1.เพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย/์ 
ส านักต่าง ๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

คณะ/ศูนย/์ส านักต่าง ๆ ใน
สังกัด 
มหาวิทยาลยั 

- ตุลาคม 2564 –  
กันยายน 2565 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 
 


