แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

คํานํา
ดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไปสูองคกรที่บริหารจัดการดวยคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่รัฐบาลกําหนดใหทุกหนวยงาน
นําไปเปนแนวปฏิบัติใหบังเกิดผล
ในการนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางการบริหารจัดการดวยคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสํานักทะเบียน
และประมวลผล ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ใหสอดคลองกับแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 –
2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน บัณฑิตย)
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

แผนกลยุทธสํานักทะเบียนและประมวลผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
วิสัยทัศน : เปนผูนําในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
นิยามวิสัยทัศน เปนผูนําที่มุงเนนการใชเทคโนโลยี เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการบริการงาน
ทะเบียนการศึกษาทั้งระบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่สามารถเปนแบบอยางจนเกิดเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากร เพื่อสรางสรรคงานบริการใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจเกินความ
คาดหวัง
เปาหมายวิสัยทัศน
1. ความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผูรับบริการ (ประสิทธิผล)
2. การมีแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน ไดรับการยอมรับ (ประสิทธิภาพ)
3. การใชเทคโนโลยีเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการบริการ (ประสิทธิภาพ)
ยุทธศาสตร
ST1 : สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา
ST2 : เสริมสรางกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ST3 : สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง
ST4 : บริหารจัดการองคกรที่ดี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักทะเบียนและประมวลผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

: บริหารจัดการองคกรที่ดี
: จํานวนขอรองเรียนที่เปนคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน (KPI 2.1)

กลยุทธ

: สรางสภาพแวดลอมและระบบเพื่อปองกันการทุจริต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

1. การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต
2. การปรับปรุงขอมูลคูมือ มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน
3. การตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
5. การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
6. พัฒนาระบบรับฟงขอรองเรียน
7. พัฒนาระบบรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนเพื่อ
พัฒนาองคกร

ครั้ง
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง
โครงการ

คาเปาหมาย
2564
2565
1
1
1
1
1
1
4
1
1

1
4
1
-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
โครงการ/กิจกรรม
1. การประกาศเจตนารมณ
ในการตอตานการทุจริต
2. การปรับปรุงขอมูลคูมือ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ใหเปนปจจุบัน

3. การตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานโดย
สํานักงานการ
ตรวจสอบภายใน
4. การติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
5. การติดตามประเมินผล
ตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ ง
6. พัฒนาระบบรับฟงขอ
รองเรียน

7. พัฒนาระบบรับฟง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และขอรองเรียนเพื่อ
พัฒนาองคกร

คา
เปาหมาย
การประกาศเจตนารมณ ปละ 1 ครั้ง
โดยผูอํานวยการสํานักฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
2564
2565
ต.ค. 63 – ต.ค. 64 –
ก.ย. 64
ก.ย. 65

การปรับปรุงขอมูลคูมือ
การปฏิบัติงาน (WI) ให
เปนปจจุบันและเผยแพร
ในเว็บเพจการจัดการ
ความรูของสํานักฯ
รายงานการติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน โดย
สํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน
รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
รายงานการติดตาม
ประเมินผลตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง
การปรับปรุงระบบรับฟง
ขอขอรองเรียน อยาง
สม่ําเสมอ และสรุป
ขอมูลการดําเนินการ
ตอบสนองตอขอ
รองเรียน เสนอ
คณะกรรมการบริหาร
เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไข
ระบบใหบุคลากร
สามารถแสดงขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะและขอ
รองเรียนเพื่อพัฒนา
องคกร ตอผูบริหาร
โดยตรง

ต.ค. 63 – ต.ค. 64 –
ก.ย. 64
ก.ย. 65

ตัวชี้วัด

WI ฝายละ
1 ฉบับ

ผูรับผิดชอบ
หนวยนโยบาย
แผนฯ
สํานักงานสํานัก
ทุกฝาย

ปละ 1 ครั้ง ต.ค. 63 – ต.ค. 64 –
ก.ย. 64
ก.ย. 65

หนวยการเงิน
การคลัง
สํานักงานสํานัก

ปละ 1 ครั้ง

ต.ค. 63 – ต.ค. 64 –
ก.ย. 64
ก.ย. 65

ปละ 4 ครั้ง

ต.ค. 63 – ต.ค. 64 –
ก.ย. 64
ก.ย. 65

ปละ 1 ครั้ง

ต.ค. 63 – ต.ค. 64 –
ก.ย. 64
ก.ย. 65

หนวยนโยบาย
แผนฯ
สํานักงานสํานัก
หนวยนโยบาย
แผนฯ
สํานักงานสํานัก
รองผูอํานวยการ
สํานักฯ
(อ.ดร.รณชัย
ปรารถนาผล)

1 ระบบ

ต.ค. 63 –
ก.ย. 64

-

รองผูอํานวยการ
สํานักฯ
(อ.ดร.พฤษภ
บุญมา)

