
๑ 

 

 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินด าเนินงานตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤตมิิชอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบ ๑๒ เดือน (ตลุาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

*********************** 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนแม่บทการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นนโยบายประการหนึ่ง
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เป้าประสงค์ท่ี ๕.๑ ระบบการบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมี
ความสุข ซึ่งแผนแม่บทการเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล คือ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ด้งนี้ 
 ยุทธศาสตร์ :   
  1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล 
  ๒) ยกระดับธรรมาภิบาล การขับเคลื่อนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓) พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ 
 โดยตลอดระยะเวลาตามกรอบงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้



๑ 

 

๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวัด เป้าหมาย โครงการ และผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
64 65 66 67 68 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
     สร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล 
 

เสริมความรู ้
เรื่ององค์กรธรรมาภิบาล  
 
(กระตุ้นให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยมามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรธรร
มาภิบาล) 

บุคลากรมคีวามรู ้
เรื่องธรรมาภิบาล  
 
จ านวนข้อ ร้องเรียนลดลง 

๘๐ % 
 
 
 

 
<3 

๘๐ % 
 
 
 

 
<3 

๘๐ % 
 
 
 

 
<3 

๘๐ % 
 
 
 

 
<3 

๘๐ % 
 
 
 

 
<3 

๑) โครงการธรรมาภิบาล ๔.๐ 
 
กิจกรรมในโครงการ 
 การสร้างคู่มือองค์กรธรรมาภิบาล 
 

๑.๑ กองกิจการพิเศษ/ 
      ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
๒.๑ กองกิจการนสิิต กองแผนงาน     
      กองกลาง กองกิจการพิเศษ 

        
 การสร้างคู่มือกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน  

๓.๑ กองนิติการ 

        
 การระดมความคิดจัดท าแผนขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาล 

๔.๑ กองกิจการพิเศษ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
      ยกระดับธรรมาภิบาล การขับเคลื่อน
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม  
 จริยธรรม 

เพิ่มการสื่อสารและติดตาม
การ 
 
(ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของทุกส่วนงาน ผ่าน KM) 

ร้อยละความ 
ส าเรจ็การติดตามและ
ประเมินผลการท างานด้วย
หลักธรรมาภิบาลของทุกส่วน
งาน 
ร้อยละความส าเร็จของ
การสื่อสารคูม่ือ กฎ ระเบยีบ 
สู่ส่วนงาน 

๑๐๐ 
%  

๑๐๐ 
%  

๑๐๐ 
%  

๑๐๐ 
%  

๑๐๐ 
%  

๑) โครงการส่งเสริมธรรมภิบาลทั่วทั้ง
องค์กร 
 
 
 
กิจกรรมในโครงการ 
 การสื่อสารกฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง ITA และแผนงานคณุธรรม 

๕.๑ กองนิติการ 
 
 
 
 
 
๖.๑ กองสื่อสารองค์กร 

         กิจกรรมส่งเสรมิการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๗.๑ กองกลาง/กลุ่มงานพัสดุ กอง
คลังและทรัพย์สิน 

         กิจกรรมการติดตามประเมิน ITA ส่วน
งาน 

๘.๑ กองกิจการพิเศษ 



๒ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
64 65 66 67 68 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
      พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่าย
แบบบูรณาการ 

ปลูก ปั้น มจร ต้นแบบ  จ านวนส่วนงานท่ีเป็น
ต้นแบบองค์กรธรรมาภิบาล   

๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๘๐
% 
ของ
ส่วน
งาน

ทั้งหม
ด 

 ๑) โครงการ 
ขับเคลื่อน มจร ต้นแบบ 
 
กิจกรรมในโครงการ 
 ก าหนดคุณลักษณะ มจร ต้นแบบ 
 
 สื่อสารสูส่่วนงาน 

๙.๑ กองกิจการพิเศษ/กองกิจการ
นิสิต 
 
 
๑๐.๑ คณะกรรมการ/กองกิจการ
นิสิต 
๑๑.๑ กองกิจการพิเศษ 

         ติดตาม ประเมิน มอบรางวัล ๑๑.๑ กองกิจการพิเศษ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความรู้เรื่ององค์กรธรรมาภิบาล (กระตุ้นให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาวิทยาลัยมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล) โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการธรรมาภิบาลออนไลน์ การจัดท าคู่มือองค์กรธรรมาภิบาล การ
จัดท าคู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และการจัดท าแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับธรรมาภิบาล การขับเคลื่อนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมการสื่อสารและติดตามการปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกส่วนงาน โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานทางด้านก ารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสามารถ
สื่อสารผ่านกิจกรรม โครงการ หรือกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย เช่น  โครงการ Following the Law  การถ่ายทอดและการสื่อสารกฎหมาย กฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ITA และแผนงานคุณธรรม อีกท้ังการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท างานให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงกิจกรรมการติดตามประเมิน ITA ในแต่
ละส่วนงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เป็นรูปแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งองคาพยพ คือการประสานความร่วมมือภายในส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และการพัฒนาการประสานความร่วมมือไปยังส่วนงานภายนอก เพ่ือเป็นกระตุ้นให้บุคลากรภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ และมีความส านึกใน
หลักธรรมภิบาล ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นบุคลากรต้นแบบ องค์กรต้นแบบ จนถึงระดับสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบได้ในอนาคต 



๓ 

 

๓.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

โครงการ/แผนปฏิบัติการเสริมสรา้งองค์กรธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่  :  ๐๐๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  : กองกิจการพิเศษ 
โครงการ  : ธรรมาภิบาล ๔.๐ 
             : การสร้างคู่มือองค์กรธรรมาภิบาล 
             : การสร้างคู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
             : การระดมความคิดจัดท าแผนขับเคลื่อนธรรมาภิบาล 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม  : กองกิจการนิสิต กองแผนงาน กองกลาง กองนิติการ 
                                     และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  ผู้บริหาร บุคลากร และนสิิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-         
                             ราชวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล  

หลักการและเหตุผล  :  ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภบิาล แก่ผู้บริหาร บุคลากร  
                             และนิสิต ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน ์

แผนขับเคลื่อนกองกิจการพิเศษ ๕ ปี : กลยุทธ์ที่ ๒  
                                                สนับสนุนการท างานกับเครอืข่ายภาคเชิงรุก 

เป้าประสงค์  :  บุคลากรมีจิตส านกึเรื่องความซื่อสตัย์ สจุริต มคีุณธรรม จริยธรรม  
                    และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ๑ ตุลาคม ๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน ๖๔ 

ตัวชี้วัด  :  บุคลากรมีความรูเ้รื่องธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  เสริมความรู้องค์กรธรรมาภิบาล (กระตุน้ให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกบัมหาวิทยาลัยมามสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล) 
ยุทธศาสตร์ ๑  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล  
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ 

๑. จัดท าแนวทางเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลนสิิต 
(ผู้บริหาร บุคคลากร/นสิิต/
ประชาชน) 

จ านวนแนวทางการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล (๑ แผ่น) ม ี
ผ่าน -สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
      -สื่อสาร แตล่ะฝ่าย 

แนวทาง                

   ๑.๑ สื่อสารการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรโปร่งใส 

ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนการสื่อสาร 

ร้อยละ              ส่วนเทค
โนฯ 

 

๒. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ใหม้ี
จิตส านึกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจรติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไป

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน
สื่อสาร 

ร้อยละ              ส่วนเทค
โนฯ 

 



๔ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้น า
ต้นแบบ  

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนจดั
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ 

ร้อยละ                

   ๒.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาบณัฑติที่
พึงประสงค ์

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 
การพัฒนาบัณฑติทั่วประเทศ 

ร้อยละ                

๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละผลส าเร็จของการ
ประเมินโครงการ 

ร้อยละ                

๔. รายงานและตรวจสอบ
ความก้าวหน้า 

รายงานความก้าวหน้า เล่ม                

 ตัวช้ีวัด 
   ๑. ระดับคะแนนความ
โปร่งใสขององค์กรตามกรอบ 
ITA 
   ๒. จ านวนข้อร้องเรียนลดลง 

                

งบประมาณที่ใช้ตามแผน 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

    P เงินงบประมาณ 
P นอกงบประมาณ 
   รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

(ตามงบด าเนินการ)  

ประเด็นความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

       แผนบริหารความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
โครงการ/แผนปฏิบัติการเสริมสรา้งองค์กรธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่  :  ๐๐๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  : กองนิติการ 
โครงการ  : ส่งเสริมธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
             : การสื่อสารกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ITA และแผนงานคุณธรรม 
             : กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท างานให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
             : กิจกรรมการตดิตามประเมิน ITA ส่วนงาน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม  : กองกลาง กองสื่อสารองค์กร กองกิจการพิเศษ 
                                     และกลุ่มงานพัสด กองคลังและทรัพย์สิน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนสิิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-      
                             ราชวิทยาลัย ปฏิบตัิตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

หลักการและเหตุผล  :  ส่งเสริมผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ปฏิบตัิตาม 
                             กฎระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

แผนขับเคลื่อนกองกิจการพิเศษ ๕ ปี : กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการท างานกับเครือข่ายภาคเชิง
รุก  

เป้าประสงค์  :  องค์กรไมม่ีเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  
                    และเป็นองค์กรโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ๑ ตุลาคม ๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน ๖๔ 

ตัวชี้วัด  :  ร้อยละความส าเร็จการตดิตามและประเมินผล  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  เพิ่มการสื่อสารทุกส่วนงาน (ปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกส่วนงานผ่าน KM)  
ยุทธศาสตร์ ๒  :  ยกระดับธรรมาภิบาลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ 

๑. จัดท าแผนใหค้วามรูบุ้คลากร เรือง
กฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน แผน               ด าเนินการ
แล้ว 

๒. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั ทุกรูปแบบ 

มีความส าเร็จตามแผนให้ความรู ้ ร้อยละ               ด าเนินการ
แล้ว 

   ๒.๑ จัดท า “ข่าวออนไลน์” เรื่อง
กฎหมายน่ารู้ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการสื่อสาร ร้อยละ               ด าเนินการ
แล้ว 

   ๒.๒ โครงการอบรมด้านกฎหมาย
ส าหรับผู้บริหาร "การเพิ่มประสิทธิภาพ
ส าหรับผู้บริหาร" (พัฒนาผู้น าต้นแบบ) 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ ร้อยละ              ใช้งบกอง
นิติการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

   ๒.๓ โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับการกระท าความผิด
อันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกบั
ประโยชนส์่วนรวม 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ ร้อยละ              ใช้งบกอง
นิติการ 

ด าเนินการ
แล้ว 



๖ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ 

   ๒.๔ โครงการ ตรวจเยี่ยมงานนิติการ
ในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ ร้อยละ              ใช้งบกอง
นิติการ 

ติด
สถานการณ์
โควิด ๑๙ 

   ๒.๕ โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระบบงานการเงิน บญัชี และพสัดุ
เบื้องตน้ 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน ร้อยละ              ใช้งบกอง
คลังและ
ทรัพย์สิน 

ติด
สถานการณ์
โควิด ๑๙ 

๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละผลส าเร็จของการประเมิน
โครงการ 

ร้อยละ                

๔. รายงานและตรวจสอบ
ความก้าวหน้า 

รายงานความก้าวหน้า เล่ม                

งบประมาณที่ใช้ตามแผน  
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

    P เงินงบประมาณ 
P นอกงบประมาณ 
   รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

(ตามงบด าเนินการ)  

ประเด็นความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

       แผนบริหารความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
 

โครงการ/แผนปฏิบัติการเสริมสรา้งองค์กรธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่  :  ๐๐๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  : กองกิจการพิเศษ 
โครงการ  : ขับเคลื่อน มจร ต้นแบบ 
             : ก าหนดคณุลักษณะ มจร ต้นแบบ 
             : สื่อสารสูส่่วนงาน 
             : ติดตาม ประเมิน มอบรางวัล 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม  : กองกิจการนิสิต กองกลาง กองสื่อสารองค์กร และคณะกรรมการ                               
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีมีความโปร่งใส  
                             ตรวจสอบได้  

หลักการและเหตุผล  :  ยกระดับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สู่องค์กรโปร่งใส  
                             มีคุณธรรมและจริยธรรม 

แผนขับเคลื่อนกองกิจการพิเศษ ๕ ปี : กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการท างานกับเครือข่าย 
                                                ภาคเชิงรุก  

เป้าประสงค์  :  ส่วนงานไดร้ับการรับรองและมผีลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
                    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ระยะเวลาด าเนินการ  :  ๑ ตุลาคม ๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน ๖๔ 

ตัวชี้วัด  :  จ านวนส่วนงานท่ีผ่านการประเมินตามคณุลักษณะ มจร ต้นแบบ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  ปลูก ปั้น มจร ต้นแบบ  ก าหนดคุณลักษณะ มจร ต้นแบบ สื่อสารสู ่
                                  ส่วนงาน ติดตาม ประเมินผลและมอบรางวัล 

 

ยุทธศาสตร์ ๓  :  พัฒนาความร่วมมือภาคเีครือข่ายแบบบรูณาการ  
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ 

๑. ก าหนดคุณลักษณะของ มจร 
ต้นแบบ 
   - วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
  - วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
  - เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT 

- องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมี
ความพร้อมรับผิดชอบ 
- องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลัก
นิติธรรม 
- องค์กรให้ความส าคัญกับสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทา
งาจริยธรรมที่เป็นสากล 
- องค์กรด าเนินงานด้วยความ
โปร่งม ีระบบการจดัซื้อจัดจ้างท่ี
โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อตา้นการ

ร้อยละ               ด าเนินการ
แล้ว 



๘ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ ผลการ
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในงบ นอกงบ 

ทุจริต และการให้หรือรับสินบน 
๒. ก าหนดพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนา จ านวนพื้นที่ต้นแบบ จ านวน               ติด

สถานการณ์
โควิด ๑๙ 

๓. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบร่วมกับส่วน
งานภายนอก 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน ร้อยละ               ติด
สถานการณ์
โควิด ๑๙ 

๔. พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
นิสิตร่วมกับส่วนงานภายนอก 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน ร้อยละ               ฯลฯ 

๕. ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ 

จ านวนรายงาน เล่ม               ฯลฯ 

๖. น าผลการเรียนรู้พัฒนาต้นแบบมา
จัดท าเป็นองค์ความรู้ 

จ านวนต้นแบบ ต้นแบบ               ฯลฯ 

๗. ขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ จ านวนพื้นที่ต้นแบบ จ านวน               ฯลฯ 
๘. รายงานและตรวจสอบ
ความก้าวหน้า 

รายงานความก้าวหน้า เล่ม               ฯลฯ 

งบประมาณที่ใช้ตามแผน 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

    P เงินงบประมาณ 
P นอกงบประมาณ 
   รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

๓๐,๐๐๐๐.๐๐ 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

(ตามงบด าเนินการ)  

ประเด็นความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

       แผนบริหารความเสี่ยง 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

    

รับรองตามนี้ 
 
 
 

(ดร.วิไลวรรณ  อิศรเดช) 
ผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 


