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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
 

แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที่ 1 ปลูกและปลกุจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ ของการ
รับรู้แนวทาง การ
ป้องกันการกระท า
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบของบุคลากร
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
(ระดับ 5)  

 1. ประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงสจุริตในการ
บริหารงานมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2. ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคณุธรรมและความ
โปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

3. เผยแพรจ่รรยาบรรณ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

4. โครงการป้องกันทุจรติ 
ในสถาบัน การศึกษาใน
หัวข้อ “การคิดแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวม”หัวข้อ 
“ความไม่ทนและความอาย
ต่อการทุจรติ” 

     กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. กิจกรรมการการต่อต้าน 
การทุจริต 

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
โครงการป้องกันทุจรติใน
สถาบันการศึกษา (รูปแบบ
ออนไลน์) ครั้งท่ี 3 หัวข้อ 
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต/ พลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม  วันท่ี 
7 มิถุนายน 2565 เวลา 
13.00 -16.30 น. ผ่าน
โปรแกรม Cisco WebEx 
Meeting 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี โครงการป้องกัน
ทุจริตใน
สถาบันการศึกษา
(รูปแบบออนไลน์) 
ครั้งท่ี 3 หัวข้อ 
STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต/พลเมือง
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
 

1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
รับรู้ สื่อวิดีทัศน์และ
เผยแพรม่หาวิทยาลัย
(ระดับ 5)   

 

 6. ผลิตสื่อวิดีทัศน์และ
เผยแพรม่หาวิทยาลัยสีขาว
ให้บุคลากรและนสิิตได้
ทราบทั่วกันและ
ประเมินผลโดยวัดระดับ 
การรับรูค้วามเข้าใจ การ
ตระหนักในเรื่อง 
ของการป้องกันการทุจริต 

     กอง
ประชาสมัพัน
ธ์และกิจการ
ต่างประเทศ 

 
 

 
 
 

1.2.1 จ านวน
รายวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
มีการจัดการเรียน

 7. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
ที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต สร้างการรับรู้ 

     ส านักศึกษา
ทั่วไป 
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แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การสอน (แบบหน่วย
การเรยีนรู้) เกี่ยวข้อง
กับหลักสตูรตา้น
ทุจริตการศึกษา  
(4 รายวิชา) 

ความเข้าใจให้กับนิสติ  
โดยจดัท าเป็นหน่วย 
การเรยีนรู้ในรายวิชา 

 

  8. ปลูกจิตส านึก/ให้ความรู้
การป้องกันการทุจริต  
โดยการสอดแทรก 
ในเนื้อหารายวิชาที่สอน  

มีการจัดการเรียนการสอน
โดยสอดแทรกเนื้อหา
รายวิชาที่เกี่ยวข้องหลักสตูร
ต้านการทุจรติ ในรายวิชา
1301 433 สัมมนาเรื่อง
การคอร์รัปชันและการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
(Seminar on Corruption 
and Anti-Corruption) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มคอ.5 รายวิชา  
1301 433 สัมมนา
เรื่องการคอรร์ัปชัน
และการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
(Seminar on 
Corruption and 
Anti-Corruption) 

คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริต 
2.1.1 จ านวนการ
ร้องเรียนและร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับการ
กระท าทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารและ
บุคลากร 

 1. พัฒนา/เพิ่มช่องทาง 
การร้องเรียนและร้องทุกข์ 
และแจ้งเวียนให้ทราบ 
โดยทั่วถึง 

2. แจ้งเวียนแนวปฏิบัต ิ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤต ิ

     กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

(ไม่เกิน 5 เรื่อง/ปี) มิชอบ/มาตรการลงโทษ 
หากเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกดิขึ้น 
แก่บุคลากรให้ทราบ 
โดยทั่วกัน 

2.1.2 ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการพัฒนาระบบ 
การติดตามและ
ประเมินผลการรับรู ้
แนวทางการป้องกัน 
การกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากร 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
(ระดับ 5) 

 3. การติดตามผลและการ
เผยแพร่การแก้ไขปญัหา
การร้องเรียนและร้องทุกข์ 

     กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2.1.3 ร้อยละของ 
คณะ/หน่วยงานท่ีมี
แผนงานด้านการ
ป้องกันและ

 4. คณะ/หน่วยงาน  
มีแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน  

วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์
ความเสีย่งด้านการทุจริต
และจัดท าแผนดา้นการ

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี แผนป้องกันการ
ทุจริต วิทยาลยั
การเมืองการ
ปกครอง 

กองแผนงาน 
คณะ/

หน่วยงาน 
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แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ปราบปราม 
การทุจริต  
(ร้อยละ 100) 

ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

2.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
(ร้อยละ 90) 

 5. ก าหนดหลักเกณฑ ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของผลงาน 
อย่างถูกต้อง 

6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมาย
งานตามต าแหน่งหน้าที ่
จากผู้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม 

     กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

2.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
เผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ  
(ระดับ 5) 
 

 

 7. ก าหนดหลักเกณฑ ์
การด าเนินการด้าน
งบประมาณ มีแนวทาง 
และนโยบายการปฏิบัต ิ
ที่ชัดเจน  

8. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้บุคลากร
ทราบอย่างทั่วถึง 

9. เปิดโอกาส/มีช่องทาง 
ให้สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน ในการ

 
 
 
 
 
จัดโครงการถ่ายทอด

นโยบายสู่การปฏิบัติ 
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 

9,250 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 

https://www.fac
ebook.com/me
dia/set/?set=a.6
9836880650370
49&type=3 

กองแผนงาน 
 
 
 
 

คณะ/
หน่วยงาน 
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แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ณ ห้องประชุม D-207 
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

2.2.3 จ านวนการ
อุทธรณ์ต่อเกณฑ์การ
ให้คะแนนคุณภาพ
ของพัสดุครุภณัฑ์  
(ไม่เกิดขึ้น) 

 10. จัดอบรมให้ความรู ้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและแนวปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดโครงการสมัมนา “การ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ และหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ” วันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
08.00–16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมทองใบ ทองเปาด์ 
D-413 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง 

34,000 สถานการณ์แพร่
ระบาด Covid-19 

ปรับรูปแบบ
การจัดโครงการ
โดยมีทั้ง 
onsite และ 
online 

https://www.fac
ebook.com/me
dia/set/?set=a.70

82392681833253&ty
pe=3 

 

กองคลังและ
พัสด ุ
คณะ/

หน่วยงาน 

  11. จัดท าแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     

2.2.4 ร้อยละของ
คณะ/หน่วยงานท่ีมี
พัสดุครภุัณฑ์เป็น 
ปัจจุบันและ
ตรวจสอบได้  
(ร้อยละ 100) 

 12. พัฒนาระบบควบคุม  
ก ากับติดตามการ
ตรวจสอบพสัดุครุภณัฑ ์
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

     กองคลังและ
พัสด ุ

 
 
 

 
2.2.5 จ านวนคณะ/
หน่วยงานท่ีรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน
ตามข้อเสนอแนะจาก

 13. การน าผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

     ส านัก
ตรวจสอบ
ภายนใน 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7082392681833253&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7082392681833253&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7082392681833253&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7082392681833253&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7082392681833253&type=3
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แผนงาน/ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม/ 
แนวทางการจัดการ/ 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลิงค ์
เอกสาร/หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานผลการ
ตรวจสอบของส านัก
ตรวจสอบภายใน  
(ร้อยละ 100) 

ไปปรับปรุงการท างาน  
เพื่อป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

 
 

 


