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แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหาร ทุกคน และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการดาเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการ ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความ เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด และจากผล
ทีไ่ ด้จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้นามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
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หลักการและแนวคิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ นชอบให้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการขับ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ ช าติว่ าด้ ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้
องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผล
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็น กรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงานเนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง
และยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึง ต้องเข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุ ทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไปทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย
จึงได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2559 และเห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พงศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพสืบต่อกันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากสมเด็จพระ
ราชปิ ตุ จ ฉาเจ้ าฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รี ราชสิ รินธร ทรงมี พ ระเมตตาต่อ การศึ ก ษาของกุ ล สตรี ไทย จึง ประทานอาคารพร้อ มที่ดิ น ให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบัน คือเลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.7-8)มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานศึกษาแห่งนี้
ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษา ทั้งแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคานาหน้าชื่อตามความ
เหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้ง ปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 ม. 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 ได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง
2 พระองค์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จ พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่ว น
พระองค์ จานวน 1 แสนบาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528 เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด้วย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่ว
ประเทศ คาว่า ราชภัฏ คือ ข้าราชการ
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24 มกราคม 2538 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจา
พระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกวาระหนึ่ง
15 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวาง พวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คืออาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯทรง
เปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลง พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพร ะบรม
ราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
ปัจจุบัน ได้เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาเกษตร กลุ่ ม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนราชการ ที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษาพ.ศ.2547
มาตรา 11 ให้ มี ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ก.พ.อ.” ประกอบด้ ว ย (1) รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน (2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ.เป็นกรรมการโดยตาแหน่งและ (5)เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีอานาจหน้าที่เหมือนกับ ก.พ.ในบางเรื่องเช่น
เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การกาหนดมาตรฐาน
5
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การบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เรื่องกาหนดกรอบอัตรากาลัง และอัตราส่วนสูงสุดของวงเงิ นที่จะพึงใช้เพื่อ
การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน และเรื่องกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการนี้ให้มีอานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง เป็นต้น
ซึ่งแนวทางการบริหารงานบุคคลภายใต้แนวทางที่ ก.พ.อ.กาหนดไว้ ได้กาหนดนโยบาย มาตรฐานกลาง ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้แต่ละสถาบัน
ได้ใช้และถือปฏิบัติร่วมกันต่อไปและในด้านการบริหารงานบุคคล เน้นในเรื่องระบบคุณธรรม คือระบบการบริหารงานบุ คคล ที่ใช้หลักความสามารถ ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตลอดระยะเวลา 80 กว่าปี ทาให้มีความ
เจริญเติบโต ทั้งทางด้านกายภาพ และด้านวิชาการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
สร้ างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่ วนร่ว มในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิ จัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู องค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้
ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว ก็คือ บุคลากรทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องมีทั้งปริมาณที่เพียงพอ และคุณภาพที่ เหมาะสมตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ(Competency)อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อ
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆ สามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจั ดการ
กับข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งความสามารถในด้านการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถทางด้านภาษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2008 และต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 จัดทาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการวางแผนระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
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จุดมุ่งหมายของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ในระยะยาวแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี เกิดจากการทางานร่วมกันของประชาคมมหาวิทยาลัยทุกส่วน และผู้ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
อัตลักษณ์
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
เอกลักษณ์
“เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบทีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องม าจาก
พระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
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4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรร ม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
ค่านิยม (Core Values)
“VALAYA”
V
A
L
A
Y
A

:
:
:
:
:
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and
Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
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3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การส่ งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ที่มา : เว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.vru.ac.th
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย **

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยตรวจสอบภายใน *

คณะครุศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองนโยบายและแผน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย*

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ **

สานักงานอธิการบดี

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ **
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร *
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ ว*

คณะสาธารณสุขศาสตร์*
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หมายเหตุ : ไม่มี * หน่วยงานที่จัดขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มี * หน่วยงานที่จัดขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย
มี ** หน่วยงานที่จัดขึ้นเป็นการภายในของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2562
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ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2562
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ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ใช้ผลจากการประเมินความเสี่ยงในการที่จะเกิดการ
ทุจริตเป็นจุดเริ่มต้น แล้วนาความเสี่ยงนั้นมาดาเนินการจัดทาเป็นแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียดเริ่มต้น ดังนี้
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ
1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้นซ้าอีก
1.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดั บความเสี่ยง
นั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดใน ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่
จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทาการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก
1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก
การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)
2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย
2.1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง
2.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
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4.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้วิธีถกเถียง หยิบยก ประเด็นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนามาวิเคราะห์การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตครั้ง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงในความโปรงใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้รับผิดชอบ นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข โทรศัพท์ 02-529-0674-7
ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการกาหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจาเป็น เพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

√
√
√
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หมายเหตุ : Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
5.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์ก ร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจ
ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
1 การจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการกาหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจาเป็น เพื่อให้มีการ
ประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การกาหนดคุณลั กษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์( Specification) ที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

เหลือง
√
√
√
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ส้ม

แดง
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6.เมทริกส์ระดับความเสีย่ ง (Risk Level matrix)
การกาหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแ รงของ
ผลกระทบ ดังนี้
6.1 ระดั บ ความจาเป็ น ของการเฝ้ า ระวั ง มี แ นวทางในการพิ จ ารณาดั ง นี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้น ตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิ จกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความ
จาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
6.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholdersรวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2
หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน InternalProcess หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning &
Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
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7. SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ จาเป็น X รุนแรง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการกาหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจาเป็น เพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

2

1

2

2

2

4

2

1

2

8. ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการกาหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจาเป็น เพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
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กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
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9. ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการกาหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจาเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาใน
ส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

1

2

3

X
X
X

10. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ระดับความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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11.ตาราง แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง ระดับสูง
√

พอใช้

√

คุณภาพการจัดการ

- มีการกาหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจาเป็น
เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การ ก า หนด คุ ณ ลั ก ษ ณะ เฉ พาะ ขอ งวั ส ดุ แ ละค รุ ภั ณฑ์
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

ดี
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√
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. การประกาศร่างขอบเขต
งาน (TOR) บนเว็บไซด์
ของมหาวิทยาลัย

-

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

1 ต.ค.61
30 กันยายน 2562

16,500

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

1 ต.ค.61
30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)

การกาหนดคุณลักษณะ
1.กาหนดระบบการตรวจสอบที่
เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความ
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใสที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ
การประมูล

2. จัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปภัมภ์ เรื่อง เจตนารมณ์
นโยบายการป้องกันการ
ทุจริต 2562

2.สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง 1.จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ แนว
ความตระหนักแก่บุคลากรเรื่อง
ปฏิบัติทถี่ ูกต้อง รวมทั้ง
กฎ ระเบียบและโทษจากการ
ปลูกจิตสานึกให้กับ
ทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา และ บุคลากรทีร่ ับผิดชอบการ
ทางละเมิด
จัดซื้อจัดจ้าง
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ส่วนที่ 3 การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
แนวทางการส่งเสริมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบ จึงกาหนดแนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกั นการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมายและโครงการ /กิจกรรมให้กับหน่วยงานทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอาศัยกลไกของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกภาคส่ วนมีส่ว นร่ว มในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต โดยใช้กลไกประสานงานภายในกับหน่ว ยงานให้
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อรายต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)ในรายงานวาระเดียวกับ
ด้านการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
การติดตามประเมินผล เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเข้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนาแนวทาง
ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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1) สร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
2) สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุกจริต อย่างต่อเนื่อง
3) กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อย่างน้อย 3 ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทา
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)ในรายงานวาระเดียวกับด้านการจัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่การติดสินใจอย่างเป็นระบบ
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