
ค ำน ำ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต  เพ่ือก าหนด
มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดของบุคลากรที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยง ด้านการทุจริต   
ที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริต กองบริการการศึกษาอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ว่าประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)  

กองบริการการศึกษา 
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บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ดัวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้และแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่าประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น โดยมุ่งเน้นการป้องกัน การสร้าง
สังคมมหาวิทยาลัยที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการด าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาปฏิรูปกลไกลและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน                ใน
มหาวิทยาลัย น าไปสู่ภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในภาพรวม ของประเทศ ดังนั้น  กอง
บริการการศึกษา จงึรับนโยบายจัดท าแผนงาน/กิจกรรมการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน    การทุจริต มีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต มีการก ากับติดตามและรายงานผล การด าเนินงานตามแผนฯ  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลุกและปลูกจิตส านึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2. เพ่ือปลุกและปลูกจิตส านึกให้บุคลากร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ยุทธศำสตร์ป้องกันกำรทุจริตกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาบุคลากร 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 
 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 จ านวน 2 กิจกรรม 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด าเนินการตามข้ันตอน ระเบียบฯ และข้อปฏิบัติ 
ของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด 
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณของกองบริการการศึกษา 
ระเบียบฯ และข้อปฏิบัติ ของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 กองบริการการศึกษา ได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก ากับการท างานเพ่ือให้การท างานเกิดความโปร่งใส  
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร โดยวิธีสร้าง
ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) 
 

แผนงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำงกำร
จัดกำรมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม/แนวทำงกำรจัดกำร/
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงำนที่ 1 ปลุก
และปลูกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต 
เน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดและ
ทัศนคติในการรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับความส าเร็จของการรับรู้แนว
ทางการป้องกันการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ระดับ 5) 
ระดับ 1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านทุจริต 
ระดับ 2 มีการจัดท าแผนการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ และมีการ
มอบหมายผู้รับผิดขอบด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ระดับ 3 มีการสื่อสารและสร้างการ
ตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ระดับ 4 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นการป้องกัน
การทุจรติ 12 เดือน ที่บรรจุแผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ระดับ 5 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ และรายงานต่อผู้บริหาร
ตามรูปแบบที่ ส านักงาน ปปช 
ก าหนด 

บรรลุตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จครบทั้ง 5 ระดับ 

1. ประกาศและเผยแพร่เจตจ านง
สุจริตในการด าเนินงานกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2. ประกาศและเผยแพร่นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตของกองบริการ
การศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
4. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต 

-บุคลากรกองบริการการศึกษา
รับทราบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ของกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- บุคลากรกองบริการการศึกษาทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

มานิตย์ สารค า 



แผนงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำงกำร
จัดกำรมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม/แนวทำงกำรจัดกำร/
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงำนที่ 2 พัฒนา
ระบบบริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันการทุจริต (ร้อยละ 
100)  
ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
บุคลากรทราบ (ระดับ 5) 
ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์และ
แนวนโยบายที่ชัดเจน 
ระดับ 2 มีเอกสารแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ระดับ 3 เสนอที่ประชุมกรรมการ
กองบริการการศึกษา 
ระดับ 4 เสนอที่ประชุมกองบริการ
การศึกษา 
ระดับ 5 กองบริการมีการเผยแพร่
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณกอง
บริการการศึกษาให้บุคลากรรับทราบ 

บรรลุตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จครบทั้ง 5 ระดับ 

-แจ้งหลักเกณฑ์และแนวนโยบาย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกอง
บริการการศึกษาที่ประชุมกอง
บริการการศึกษาให้รับทราบโดยทั่ว
กัน 
 

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้า
ร่วมประชุมและรับทราบแผนการ
ใช้จ่ ายงบประมาณกองบริการ
การศึกษา 

ศิริลักษณ์ ถิตย์
รัศม ี

 


