
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  



คํานํา 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไปสูองคกรท่ีบริหารจัดการดวยคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีรัฐบาลกําหนดใหทุกหนวยงาน

นําไปเปนแนวปฏิบัติใหบังเกิดผล 

 ในการนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือใหเปนไป

ตามแนวทางการบริหารจัดการดวยคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสํานักทะเบียน

และประมวลผล ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ใหสอดคลองกับแผนปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 

2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน  บัณฑิตย) 

 ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

  



แผนกลยุทธสํานักทะเบียนและประมวลผล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 
 

วิสัยทัศน : เปนผูนําในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

นิยามวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีมุงเนนการใชเทคโนโลยี เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการบริการงาน

ทะเบียนการศึกษาท้ังระบบ โดยมีแนวปฏิบัติท่ีสามารถเปนแบบอยางจนเกิดเปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ 

โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากร เพ่ือสรางสรรคงานบริการใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจเกินความ

คาดหวัง 

เปาหมายวิสัยทัศน 

1. ความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผูรับบริการ (ประสิทธิผล) 

2. การมีแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน ไดรับการยอมรับ (ประสิทธิภาพ) 

3. การใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการบริการ (ประสิทธิภาพ) 

ยุทธศาสตร 

 ST1 : สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา 

 ST2 : เสริมสรางกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 ST3 : สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

 ST4 : บริหารจัดการองคกรท่ีดี 

 

  



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สํานักทะเบียนและประมวลผล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 

ยุทธศาสตร  : บริหารจัดการองคกรท่ีดี 

ตัวช้ีวัด   : จํานวนขอรองเรียนท่ีเปนคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน (KPI 2.1) 

 

กลยุทธ   : สรางสภาพแวดลอมและระบบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

2564 2565 

1. การประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต ครั้ง 1 

2. การปรับปรุงขอมูลคูมือ มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน ครั้ง/ป 1 1 

3. การตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยสํานักงานการตรวจสอบ

ภายใน 

ครั้ง/ป 1 1 

4. การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้ง/ป 1 1 

5. การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ครั้ง/ป 4 4 

6. พัฒนาระบบรับฟงขอรองเรียน ครั้ง 1 1 

7. พัฒนาระบบรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนเพ่ือ

พัฒนาองคกร 

โครงการ 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 

1. การประกาศเจตนารมณ

ในการตอตานการทุจริต 

การประกาศเจตนารมณ

โดยผูอํานวยการสํานักฯ 

ปละ 1 ครั้ง ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

หนวยนโยบาย 

แผนฯ 

สํานักงานสํานัก 

2. การปรับปรุงขอมูลคูมือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ใหเปนปจจุบัน 

การปรับปรุงขอมูลคูมือ

การปฏิบัติงาน (WI) ให

เปนปจจุบันและเผยแพร

ในเว็บเพจการจัดการ

ความรูของสํานักฯ 

WI ฝายละ 

1 ฉบับ 

ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

ทุกฝาย 

3. การตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานโดย

สํานักงานการ

ตรวจสอบภายใน 

รายงานการติดตาม

ตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน โดย

สํานักงานการตรวจสอบ

ภายใน 

ปละ 1 ครั้ง ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

หนวยการเงิน 

การคลัง 

สํานักงานสํานัก 

4. การติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน  

รายงานการติดตาม

ประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

ปละ 1 ครั้ง ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

หนวยนโยบาย 

แผนฯ 

สํานักงานสํานัก 

5. การติดตามประเมินผล

ตามแผนการบรหิาร

ความเสีย่ง 

รายงานการติดตาม

ประเมินผลตามแผนการ

บริหารความเสี่ยง 

ปละ 4 ครั้ง  ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

หนวยนโยบาย 

แผนฯ 

สํานักงานสํานัก 

6. พัฒนาระบบรับฟงขอ

รองเรียน 

การปรับปรุงระบบรับฟง

ขอขอรองเรียน อยาง

สม่ําเสมอ และสรุป

ขอมูลการดําเนินการ

ตอบสนองตอขอ

รองเรียน เสนอ

คณะกรรมการบรหิาร 

เพ่ือหาแนวทางการ

ปรับปรุงแกไข 

ปละ 1 ครั้ง ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

ต.ค. 64 – 

ก.ย. 65 

รองผูอํานวยการ

สํานักฯ  

(อ.ดร.รณชัย 

ปรารถนาผล) 

7. พัฒนาระบบรับฟง

ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ

และขอรองเรยีนเพ่ือ

พัฒนาองคกร 

ระบบใหบุคลากร

สามารถแสดงขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะและขอ

รองเรียนเพ่ือพัฒนา

องคกร ตอผูบริหาร

โดยตรง 

1 ระบบ ต.ค. 63 – 

ก.ย. 64 

- รองผูอํานวยการ

สํานักฯ 

(อ.ดร.พฤษภ 

บุญมา) 

 


