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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

กองกฎหมาย  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ค าน า 
 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) /ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรและภาค
ประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  และการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ  

    
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหา รมหาวิทยาลัย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานได้เป็นอย่าง
ดียิ่งต่อไป 

 
   
 

               (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า) 
             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                                                                    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                         หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล  

๑.๑ ที่มา               ๑ 
๑.๒ หลักการและเหตุผล                                          ๒ 

  ๑.๓ กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)             ๓ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)          ๓ 
 (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)       ๕ 
 (๓) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)    ๖ 
  (๔) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           ๘ 

 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    ๑๑ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร,์ เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, หน่วยนับ, ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓ 
            - กลยุทธ์, แนวทาง/มาตรการ, โครงการ/กิจกรรม, ตัวชี้วัด (หน่วยนับ), ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/งบประมาณ, หน่วยงานรับผิดชอบ  



ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.๑ ที่มา 
  ๑. ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก           
แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูง         
ในสายตาของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ 
Transparency International (TI) ปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๙๖ จากการจัดอับดับทั้งหมด ๑๘๐ 
ประเทศท่ัวโลก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา 
  ๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางกา รป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐  
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ       เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
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  ๔. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 
  ๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลไก 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการและต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างจริงจัง ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน โดยการ
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มี 
ความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพ  
การให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จดัท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี จึ งได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อไป  
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๑.๓ กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
       วิสัยทัศน์ 

  ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    ๑.๒ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
    ๑.๓ บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีเอ้ือให้เกิดความมั่นคง ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิต  
    ของคนในชาติ   
    ๑.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
  ๑.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน และร่วมพัฒนาประเทศ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ๒.๒ การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
  ๒.๓ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๔ การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทยที่มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
   เคารพกฎหมาย 
  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  ๓.๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
  ๓.๔ การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
  ๓.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  ๓.๖ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๔.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่มในสังคม 
    ๔.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ๔.๔ การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม    
   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน ๒๕ ลุ่มน้ า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
    ๕.๓ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
    ๕.๔ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๕ ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    ๕.๖ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
   ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๖.๑ การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
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    ๖.๒ การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
    ๖.๓ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
    ๖.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
 ๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๖.๖ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง 
   ระหว่างประเทศ 

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  เป้าหมาย 
      ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
      ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
      ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า 
      ๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
      ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
     ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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      ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  (๓) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
   วิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
   พันธกิจ 
  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดก ากับติดตามตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณจัดสรรเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 



-๗- 
 

 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนฯ สนับสนุนทุนตั้งต้น 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมการก ากับดูแลควบคุมการด าเนินการตามเจตจ านงของนักการเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ ๒  รายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาวิเคราะห์ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
 กลยุทธ์ที่ ๖  สนับสนุนภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 

  กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาระบบส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริต ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๕  บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 



-๘- 
 

 กลยุทธ์ที่ ๖  เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๘  เปิดโปงผู้กระท าผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
 กลยุทธ์ที่ ๙  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับ CPI 
 กลยุทธ์ที่ ๒  บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับ CPI ของไทย    

  (๔) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ระบุว่าให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มี 

ชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงวัฒนธรรม การให้การศึกษา  
ของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการ  อย่างอ่ืนที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้า 
ชั้นเรียนตามปกติ ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติด้วยการจัดการศึกษา รวมไปถึงการวิจัย  
การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อันส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานผลประโยชน์ที่ เกิดแก่บุคคลที่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมผ่านการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย การส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
การสร้างผลลัพธ์ และผลกระทบทางบวกแก่สังคมตลอดมา  ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนกัถึงความส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุ กภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาท
ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  
 



-๙- 
 

วิสัยทัศน์  
       “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 
 พันธกิจ 

๑) พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
๒) วิจัย ส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  
๓) บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้  
๔) อนุรักษ ์ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
๕) พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก 

 วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือตามกฎระเบียบที่หน่วยงานก าหนด 
๓) เพ่ือป้องกันมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๔) เพ่ือประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

 
  

 

 

 

 



-๑๐- 
 

กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ีอให้การด าเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรทีย่ึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ โปร่งใส” 

จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

การก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานฯ มายังกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตฯ โดยรายงานรอบ ๖ เดือน ให้จัดส่งรายงานในเดือนเมษายนของปีงบประมาณ

นั้นๆ และรายงานรอบ ๑๒ เดือน ให้จัดส่งภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ กองกฎหมายจะได้รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานฯ ให้แก่
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  
 
 
 
 



-๑๑- 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

 ๒) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑ 
 
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑) ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๘๐ 
    (ก าหนดให้นับจ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม กรณีต่างกิจกรรมสามารถนับจ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมซ้ าได้) 
๒) ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้อยละ ๘๕ 
๓) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สร้างสังคมของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหา
การทุจริต และร่วมต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

 
ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ผา่นการเข้าร่วมกิจกรรม  
มีทัศนคติและคา่นิยมทีด่ีไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ร้อยละ 

 
๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย                 

 
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 
มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม 

 
๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก 

 
พัฒนากลไกการป้องการทุจริต        
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
คะแนน 

 
๙๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมี
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพและมปีริมาณ 
ลดน้อยลง 

 
ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทียบกับข้อร้องเรียนทั้งหมดมีจ านวนน้อยลง 

 
ร้อยละ 

 
๑๐ 

 



-๑๓- 
 

ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสังคมของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต  
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ         
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ผา่นการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและคา่นิยมทีด่ี ไม่ยอมรับการทุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (หน่วยนับ) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) ปรับฐานความคิด
ให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑) การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและต่อตา้น
การทุจริต โดยมุ่งเนน้การ 
ปลูกจิตส านึกภายในบุคคล 
ปรับฐานความคิดให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
และสร้างคา่นิยมร่วมตา้น 
การทุจริต และปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้เป็น
คนดีที่มีความซื้อสัตยส์ุจริต 

๑) การปรับฐานคิดการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทนต่อ
การทุจริต และปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

๑) ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติและคา่นิยมทีด่ี  
ไม่ยอมรับการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) กองการเจ้าหน้าที ่
๒) กองกฎหมาย 
๓) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (หน่วยนับ) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒) ส่งเสริมและพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๒) กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่อต้านการทุจริตส าหรับนักศึกษา 
 
 

๒) ร้อยละของนักศึกษา
รับรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๘๐ - ๑) สาขาวชิา 
๒) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 
 

๒) ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสงัคม
เพื่อต้านทุจริต 
 

๓) การจัดฝึกอบรมโดยให้
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต 
 
 
 

๓) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตและให้ความรู้
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานของรัฐของ
มหาวิทยาลยั (ITA) 
 
๔) กิจกรรมไม่เรียกหรือไม่รับของ
ที่ระลึกและของขวัญในเทศกาล
หรือโอกาสต่างๆ 
 
 
 
 

๓) ร้อยละบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
๔) จ านวนกิจกรรม 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ กิจกรรม 

งบหน่วยงาน 
(๘,๕๐๐) 
 
 
 
 
 
 
- 
 

๑) กองกฎหมาย 
๒) กองการเจ้าหน้าที ่
๓) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (หน่วยนับ) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓) ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปน็เครื่องมือ
ต้านทุจรติ 

 

๔) การน าหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้
ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบตัิงานต่อต้านการ
ทุจริต 
 

๕) การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้น และให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

๑ ช่องทาง - ๑) กองกฎหมาย 
๒) ส านักคอมพิวเตอร ์
๓) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) วางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล (ขั้น
การก่อตัวนโยบาย/
ก าหนดนโยบาย/
ตัดสินใจนโยบาย/
การน านโยบายไป
ปฏิบัติ/การประเมิน
นโยบาย) 
 
 
 
 

๑) การก าหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทางแผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรมบนฐาน      
ธรรมาภิบาล เพื่อป้องกัน   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

๑) ปรับปรุงมาตรการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

๑) มหาวิทยาลัยปรับปรุง
มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
 
 

๒ มาตรการ - 
 
 
 
 

๑) กองกฎหมาย 
๒) กองพัสดุ 
๓) กองการเจ้าหน้าที ่
๔) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๗- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์    พัฒนากลไกการป้องกนัการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  ๑. ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
   ๒. ผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง/วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง 
การทุจริตและ
พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริตให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตและนโยบาย 
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๒) การก ากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯ และ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนนิงาน 

๑) การจัดท าแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
๒) การรายงานผลการด าเนนิงาน 
และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

๑) มหาวิทยาลัยมี
แผนปฏบิัติการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
 
 
 
 
๒) ร้อยละความส าเร็จ
เฉลี่ยของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

๑ แผน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๑) กองกฎหมาย 
๒) หน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
๑) กองกฎหมาย 
๒) หน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 

 



-๑๘- 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒) ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยเปน็
หน่วยงานที่มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 
 
 
๓) การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณา
การระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อ
เชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดบัดัชนี

๓) ผู้บริหาร/เจ้าหนา้ที่ และ    
ผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และมีการ
ก าหนดนโยบายมาตรการ/
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
๔) การจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย 
ผู้ประสานงานส่วนกลาง  
ผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน

๓) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศ
เจตจ านงการต่อตา้นการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แสดงเจตจ านง              
การต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
๔) การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐของ
มหาวิทยาลยั 
 
 

๓) มหาวิทยาลัยมีการ
ประกาศเจตจ านงในการ
ป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
๔) คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐของ
มหาวิทยาลยั 

๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๑) ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 
๒) กองกฎหมาย 
๓) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
๑) กองกฎหมาย 
๒) หน่วยงานในสงักัด
มหาวิทยาลยั 



-๑๙- 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

การรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 

เรียนรู้/สร้างการรับรู้/ 
น าข้อเสนอแนะ/ผลการ
ด าเนินงานมาปรบัปรุงและ
พัฒนาองค์กรให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการทุจริตเทียบกับข้อร้องเรียนทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ แนวทาง/วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

๑) การปรับปรุงระบบการรับ
เร่ืองร้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ในการต่อต้าน การทุจริตการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มี
ความรวดเร็ว และเข้าถึงได้
โดยง่าย 

๒) การสร้างความเชื่อมั่นและ 
ความไว้วางใจต่อระบบการรับ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 

๑) ปรับปรุงขัน้ตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ/ ระยะเวลาในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
 
 

๒) ด าเนินการตามระบบจัดการ 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมชิอบอย่างต่อเนือ่ง
และตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๓) จัดท าคู่มือหรือแนวทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เก่ียวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑) จ านวนคร้ังในการ
พัฒนาระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 

๒) ร้อยละของจ านวนข้อ
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทีไ่ด้รับการ
แก้ไขตามระยะเวลา 
 
๓) จ านวนคู่มือหรือแนว
ทางการปฏบิัต ิ

๑ คร้ัง 
 
 
 
 

 

ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 

๑ เล่ม 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

๑. กองกฎหมาย 
๒. ส านักคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 

๑. กองกฎหมาย 
 
 
 
 
๑. กองกฎหมาย 

 


