
รายงานผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



 

ค ำน ำ 
 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ได้ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.
2564) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตอย่ำง
ม ีประส ิทธ ิภำพ ตอบสนองก ับย ุทธศำสตร ์ชำต ิว ่ำด ้วยกำรป ้องก ันและปรำบปรำมกำรท ุจร ิตภำครัฐ  
ท ำให้ประสิทธิผลเชิงประจักษ์  

ซึ่งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติจำก ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ 
1) สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนตอ่กำรทุจริต 2) ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3 สกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำย 4) พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 6) 
ยกระด ับคะแนนด ัชน ีกำรร ับร ู ้ กำรท ุจร ิ ต  ( Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
รวมถึงกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
อย่ำงเป็นรูปธรรม มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินงำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว้  
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สารบัญ 

หน้า 
 

รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสัมคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต      1 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต   2 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย      2 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก      3 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต   4 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  
                   (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย   5 

 



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับฐานความคิด

ทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้

สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการต่อต้านการ

ทุจริตส าหรับนักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

มอบนโยบายให้

คณาจารย์กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ใน

รายวิชาท่ีสอนตลอดปี

การศึกษา 2563

ต.ค.62-

ส.ค.63

  262,570 นักศึกษาไม่

เข้าใจในการ

ต่อต้านการ

ทุจริต

สร้างความ

เข้าใจ/

ประชาสัมพันธ์

เพ่ือให้ความรู้

ความเข้าใจ

เพ่ิมข้ึน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการโตไปไม่โกง ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่า ร้อย

ละ 80

ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

นักศึกษาไม่

เข้าใจใน

ระเบียบ

ข้อบังคับ และ

แนวปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์

กฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับ

นักศึกษาให้มาก

ข้ึน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมในการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

สร้างความตระหนักรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมใน

การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

200 คน  ด าเนินการแล้ว

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม

พ.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมี

มาตรฐานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

270 คน  ด าเนินการแล้ว

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ส.ค.63   205,222 - -

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลา งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย

(1ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

ปัญหา/

อุปสรรค

ข้อเสนอ

แนะ

1



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณกลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ปัญหา/

อุปสรรค

ข้อเสนอ

แนะ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบ

และกระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมเพ่ือต้านทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการมีจิตส านึก

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับ

บุคลากร

1. ส่งเสริมบุคลากรใน

องค์กรคุณธรรม ค่านิยม

ตามหลักธรรมาภิบาล

2. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับ

การส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม

ตามหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

เชิงนโยบายประกาศ

คุณธรรม ค่านิยม ตาม

หลักธรรมาภิบาล

ม.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนากลไกการ

ก าหนดให้นักการเมืองแสดง

เจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการสร้างความรู้เก่ียวกับการ

ต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับมากกว่า 4  ด าเนินการแล้ว ส.ค. 63 ไม่ใช้

งบประมาณ

นักศึกษาไม่

เข้าใจในการ

ต่อต้านการ

ทุจริต

สร้างความ

เข้าใจ/

ประชาสัมพันธ์

เพ่ือให้ความรู้

ความเข้าใจ

เพ่ิมข้ึน

กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนให้ทุกภาค

ส่วนก าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการส าหรับเจตจ านงใน

การต่อต้านการทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรรับรู้นโยบาย

มาตรการป้องกันการรับ

สินบน

มหาวิทยาลัยประกาศ

เจตนโยบายมาตรการ

ป้องกันการรับสินบน

 ด าเนินการแล้ว ธ.ค. 62 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

กลยุทธ์ท่ี 1 วางมาตรการเสริม

ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการประชุมช้ีแจงมอบ

นโยบายให้กับบุคลากรเพ่ือใช้

เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมาย ความโปร่งใส ตาม

หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ

 และกฎหมาย ความ

โปร่งใส ตามหลักธรร

มาภิบาล

 ด าเนินการแล้ว ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
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เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณกลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ปัญหา/

อุปสรรค

ข้อเสนอ

แนะ

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และ

ปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณพนักงานและ

ลูกจ้างและแนวปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ

 และกฎหมาย และ

ระบบธรรมาภิบาล

 ด าเนินการแล้ว ต.ค.62-

ก.ย.63

      120,417 บุคลากรไม่

เข้าใจประเด็น

ส าคัญเร่ือง

จรรยาบรรณ

พนักงานฯ

สร้างความเข้า

ใจความเข้าใจ

เพ่ิมข้ึน รวมถึง

ระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมการก าหนดแนวทาง

หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมีแนวทาง 

หลักเกณฑ์ก าหนดมาตรการ

บริหารงบประมาณ

มีมาตรการ กลไก และ

ระบบป้องกันการรับ

สินบน และแนวทาง

นโยบายการบริหาร

งบประมาณ

 ด าเนินการแล้ว เม.ย.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องเข้ารับฟังช้ีแจง

แนวทางระเบียบด้านพัสดุ

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

บุคลากรไม่

เข้าใจ

กฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องใน

การปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

กฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

กิจกรรมช้ีแจงแนวปฏิบัติท่ีดีใน

การเบิกจ่ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องเข้าช้ีแจงแนวทาง

นโยบายการบริหารทาง

การเงิน

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว มี.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบงานป้องกันการทุจริต

3. การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมธรร

มาภิบาลในองค์กร

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจการบริหารจัดการ

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องท่ีเข้าอบรม

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้ว ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณกลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ปัญหา/

อุปสรรค

ข้อเสนอ

แนะ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างกลไกการ

ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

การต่อต้านการทุจริตให้กับ

นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

การต่อต้านการทุจริตให้กับ

พนักงาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

บุคลากรไม่

เข้าใจประเด็น

การต่อต้าน

การทุจริต

สร้างความเข้าใจ

ของระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง และ

การปฏิบัติงานให้

เป็นไปตาม

ระเบียบ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนารูปแบบการ

ส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

1. การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลท่ีดี

ภายในมหาวิทยาลัย

2. การสร้างความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

กฎหมายเพ่ือการด าเนินงาน

โครงการพัฒนารูปแบบการ

ส่ือสารข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละผู้เข้าชมเว็บไซต์และ

เข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว ต.ค.62 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุงระบบรับ

เร่ืองร้องเรียนการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ

4. ระบบการเข้าถึงข้อมูล

มหาวิทยาลัย เพ่ือความโปร่งใส

กิจกรรมจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละของเร่ืองเรียนท่ีได้รับ

การแก้ไขระยะเวลาตามท่ี

ก าหนด

ร้อยละ 80  ด าเนินการแล้ว

เร่ืองท่ีได้รับการ

ร้องเรียนภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด

ต.ค.62-

ธ.ค.63

ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

4



เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณกลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จและเป้าหมาย ปัญหา/

อุปสรรค

ข้อเสนอ

แนะ

กลยุทธ์ท่ี 1 ศึกษา ก ากับ และ

ติดตามการยกระดับดัชนีการ

รับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย

3. การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมธรร

มาภิบาลในองค์กร

กิจกรรมการก ากับและติดตาม

การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

1. คณะกรรมการด าเนินงาน

 ก ากับและติดตามการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน

2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ

กลไก ระบบก ากับ ติดตาม

การป้องกันและปราบปราม

ทุจริต

มีมาตรการก ากับ และ

ติดตามการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

 ด าเนินการแล้ว

การป้องกัน ก ากับ และ

ติดตามการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส

มี.ค.63 ไม่ใช้

งบประมาณ

- -

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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