รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี

รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
งบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำนำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้ดำเนินกำรรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2563-31 มีนำคม 2564) ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองกับยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ทำให้ประสิทธิผลเชิงประจักษ์
ซึ่งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติจำก ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่
1) สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 2) ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3 สกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำย 4) พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
6) ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ำรรั บ รู ้ ก ำรทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
รวมถึงกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
อย่ำงเป็นรูปธรรม มหำวิทยำลัยสำมำรถดำเนินงำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว้

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

สารบัญ
หน้า
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสัมคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

1
2
3
3
4
5

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
กลยุทธ์

กลยุทธ์หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลความสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐาน
1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการส่งเสริมการสร้างความรู้ ร้อยละของนักศึกษาที่รับรู้
ความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่
ภายในมหาวิทยาลัย
ความเข้าใจด้านการต่อต้านการ ด้านการต่อต้านการทุจริต
ปฐมวัยให้สามารถแยก
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
ทุจริตสาหรับนักศึกษา
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
ตนและ ผลประโยชน์
เพื่อการดาเนินงาน
ส่วนรวม

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านทุจริต

ผลการดาเนินการ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

ร้อยละ 80

 ดาเนินการแล้ว
มอบนโยบายให้
คณาจารย์กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ใน
รายวิชาที่สอนตลอดปี
การศึกษา 2564

ต.ค.63ส.ค.64

262,570 นักศึกษาไม่
เข้าใจใน
การ
ต่อต้าน
การทุจริต

สร้างความ
เข้าใจ/
ประชาสัมพัน
ธ์เพื่อให้
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

 ดาเนินการแล้ว
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า ร้อย
ละ 80

ต.ค.63

ไม่ใช้
นักศึกษาไม่
งบประมาณ เข้าใจใน
ระเบียบ
ข้อบังคับ
และแนว
ปฏิบัติ

ประชาสัมพัน
ธ์กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา
ให้มากขึ้น

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการโตไปไม่โกง
ภายในมหาวิทยาลัย
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

ร้อยละของนักศึกษาที่รับรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี
ภายในมหาวิทยาลัย
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

1. ส่งเสริมบุคลากรในองค์กร ร้อยละ 80
คุณธรรม ค่านิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการส่งเสริมการมีจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาลสาหรับ
บุคลากร

ระยะเวลา งบประมาณ

 ดาเนินการแล้ว
ม.ค.64
เชิงนโยบายประกาศ
คุณธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

1

กลยุทธ์

กลยุทธ์หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการจิตอาสา
ภายในมหาวิทยาลัย
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลความสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 80
 ดาเนินการแล้ว

พ.ย.63

50 คน

 ดาเนินการแล้ว
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วม
50คน

ต.ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ระดับมากกว่า 4

 ดาเนินการแล้ว

ธ.ค. 63

ไม่ใช้
นักศึกษาไม่
งบประมาณ เข้าใจใน
การ
ต่อต้าน
การทุจริต

บุคลากรรับรู้นโยบาย
มหาวิทยาลัยประกาศเจต  ดาเนินการแล้ว
มาตรการป้องกันการรับสินบน นโยบายมาตรการป้องกัน
การรับสินบน

ธ.ค. 63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมจิตสานึก ปลูกฝัง
ความเสียสละในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น และความ
สามัคคี

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี กิจกรรมกากับ ติดตาม ธรรมาภิ อย่างน้อย 30 คน
ภายในมหาวิทยาลัย
บาลและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไก
1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับการ 1. ระดับความรู้ความเข้าใจ
การกาหนดให้นักการเมือง ภายในมหาวิทยาลัย
ต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา
แสดงเจตจานงทางการเมือง 2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
ในการต่อต้านการทุจริตต่อ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
สาธารณชน
เพื่อการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการสาหรับ
เจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
ภายในมหาวิทยาลัย
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
ต่อต้านการทุจริต
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณ
4,938

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

-

-

-

-

สร้างความ
เข้าใจ/
ประชาสัมพัน
ธ์เพื่อให้
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

-

-

2

กลยุทธ์

กลยุทธ์หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการ 1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการประชุมชี้แจงมอบ
เสริมในการสกัดกั้นการ
ภายในมหาวิทยาลัย
นโยบายให้กับบุคลากรเพื่อใช้เป็น
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
ธรรมาภิบาล
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ
กฎหมาย ความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ความ ร้อยละของบุคลากรที่
ภายในมหาวิทยาลัย
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด เกี่ยวข้องเข้ารับฟังชี้แจง
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
จ้างภาครัฐ
แนวทางระเบียบด้านพัสดุ
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
3. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ประสิทธิภาพระบบงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ความเข้าใจการบริหารจัดการ
ป้องกันการทุจริต
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่เข้าอบรม

ตัวชี้วัดผลความสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

-

-

บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับ  ดาเนินการแล้ว
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
และกฎหมาย ความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล

ต.ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละ 80

 ดาเนินการแล้ว

ต.ค.63

ไม่ใช้
บุคลากรไม่
งบประมาณ เข้าใจ
กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
ในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80

ดาเนินการแล้ว ต.ค.63
กาหนดนโยบายและ
การบริหารความเสี่ยง
และการจัดการที่ดี
รวมทั้งกาหนด
ยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการบริหารค
วาเสี่ยง

ไม่ใช้
งบประมาณ

ประชาสัมพัน
ธ์กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
กับการ
ปฏิบัติงาน

-

-

3

กลยุทธ์

กลยุทธ์หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลความสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 80
 ดาเนินการแล้ว

ต.ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละ 80

 ดาเนินการแล้ว

ต.ค.63

ไม่ใช้
บุคลากรไม่
งบประมาณ เข้าใจ
ประเด็น
การ
ต่อต้าน
การทุจริต

ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์และ ร้อยละ 80
เข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย

 ดาเนินการแล้ว

ต.ค.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ร้อยละของเรื่องเรียนที่ได้รับ ร้อยละ 80
การแก้ไขระยะเวลาตามที่
กาหนด

 ดาเนินการแล้ว
เรื่องที่ได้รับการ
ร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ม.ค.64

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการ 1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ภายในมหาวิทยาลัย
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
ร่วมกิจกรรม
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
นักศึกษา
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน
1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ภายในมหาวิทยาลัย
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
ร่วมกิจกรรม
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
พนักงาน
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบ
การสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี โครงการพัฒนารูปแบบการ
ภายในมหาวิทยาลัย
สื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
2. การสร้างความเข้าใจเรื่อง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงาน

ระยะเวลา งบประมาณ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

-

-

สร้างความ
เข้าใจของ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
และการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบ 4. การบริหารจัดการและระบบการ กิจกรรมจัดการข้อร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัย เพื่อความ
ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส

4

กลยุทธ์

กลยุทธ์หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา กากับ 3. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี กิจกรรมการกากับและติดตาม 1. คณะกรรมการดาเนินงาน
และติดตามการยกระดับ ภายในมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณธรรมและความ กากับและติดตามการ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
โปร่งใส
ประเมินคุณธรรมและความ
(Corruption Perceptions
โปร่งใสในการดาเนินงาน
Index : CPI) ของประเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ
ไทย
กลไก ระบบกากับ ติดตาม
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลความสาเร็จและเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีมาตรการกากับ และ
ติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา งบประมาณ

 ดาเนินการแล้ว
ม.ค.64
การป้องกัน กากับ และ
ติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

ไม่ใช้
งบประมาณ

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

-

-
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