
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังคงน ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ            
ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรูการทุจริตของประเทศไทย มาเป็นหลักการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยังเน้นการน ายุทธศาสตร์สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และเพ่ิม
โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

ค าน า                             หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า........................................................................................................................... ๑ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล……………………………………………………………………………………………… ๑ 
๑.๒ วิสัยทัศน์............................................................................................................... ๑ 
๑.๓ พันธกิจ…………………………………………………………………………………………………………………. ๑ 
๑.๔ ยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………………………… ๒ 
๑.๕ วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………. ๔  
๑.๖ เป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………......... ๔ 
๑.๗ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม……………………………………………………………………………………… ๔ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี………………………………………………………….... ๕ 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ.............................. ๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
๓.๑ ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต……………………………………………. ๑ 
๓.๒ แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี……………………………………… ๑๗ 

 



ห น้ า  | ๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
แม้ว่าองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีภารกิจประจ า และบุคลากรภายในองค์กรมีหน้าที่

หลักในการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ท าให้สภาพการท างานจึงอยู่
ในภาวะการแข่งขันอย่างเอาจริงเอาจัง แต่ด้วยเหตุที่สังคมไทยมีฉันทามติโดยปริยายในการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งยอมรับกันเป็นการทั่วไปแล้วว่า ก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายต่อ
โครงสร้างต่างๆ ในปัจจุบันจึงมีการวางระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งใน
กระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐเอง มีการจัดการเรื่องทุจริตอย่างเป็นแบบแผน โดยมีหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การก าหนดให้การจัดการ
เรื่องทุจริตเป็นภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสังคมจะให้ความสนใจในการต่อต้านการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบ
จากภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น แต่ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาการทุจริตยังปรากฏให้เห็นจากการ
น าเสนอผ่านสื่อมวลชน รวมทั้งการรับรู้จากแหล่งปัญหาโดยตรง กระบวนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานจึง
ยังคงมีความส าคัญ ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริตได้ โดยที่ใน
ปัจจุบันยังอยู่ในของการประกาศยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีการก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  ก าหนดพันธกิจ 
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล” และก าหนดยุทธศาสตร์
ส าคัญ ๖ ยุทธศาสตร์  

ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีควรมุ่งเน้น การ
พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับค่านิยมการด ารงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต” เป็นแนวทาง และใช้กลยุทธ์ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการ
ปลูกฝังจิตส านึกภายในบุคคลให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ขจัดความโลภ ส่วนกรณีที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน จะต้องใช้มาตรการในการปราบปรามที่เข้มงวด  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีด าเนินการต่อเนื่อง 

๑.๒ วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

๑.๓ พันธกิจ 
๑) เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
 



 
 

๒) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๓) ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔) สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่ว งดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๑.๔ ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอ้างอิงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน์สวน

ตนและผลประโยชน์สวนรวม  
กลยุทธ์ที่ ๒ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือตานทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ  

ตอตานการทุจริต  
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตตอสาธารณชน  
กลยุทธ์ที่ ๒ เรงรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐใน

ทุกระดับ  
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการตอตาน

การทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพ่ือใหได

รับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปีที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปัญหา  
กลยุทธ์ที่ ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

โดยรัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน  
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง

การเมืองของพรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ  
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  



 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย  (Policy Cycle 
feedback)  

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  

กลยุทธ์ที่ ๔ สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๒ สรางกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใส

ในการด าเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทาง การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนใหภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเชิงสรางสรรค์ของบุคลากรดานการป้องกันการ

ทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและสงเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวย

การตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)  
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพย์สินและหนี้สิน  
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทัน        

ตอพลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและ มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน (Witness) และผูแจงเบาะแส 

(Whistleblower) และเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผูกระท าความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ

กระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด  
กลยุทธ์ที่ ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ  



 
 

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย  

กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา ก ากับ และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติวาดวยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

๑.๕ วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือให้มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
๒) เพ่ือชี้ให้เห็นบทลงโทษทางกฎหมาย และทางสังคมต่อผู้ที่กระท าการทุจริต 
๓) เพ่ือสร้างจิตส านึกจากภายในของบุคคลมิให้นิ่งเฉยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔) เพ่ือสร้างมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนและด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ

ติดตามผลการด าเนินการได้อย่างแท้จริง 
๕) เพ่ือสนับสนุนองค์กรและภาคส่วนอื่นในการแก้ปัญหาการทุจริตในทุกระดับ 
๖) เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่น 
๑.๖ เป้าหมาย 
๑) บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในสังกัด และมี

อ านาจหน้าที่ด้านการบริหารทราบถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๒) บุคลากรในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ส านักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตส านึกจากภายในของบุคคลมิให้นิ่งเฉยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓) มหาวิทยาลัยมีระบบรับแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเรื่องการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ติดตามผลการด าเนินการได้ 

๑.๗ โครงการ/กิจกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ก าหนดรูปแบบของโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 
๑) ประชุมชี้แจงผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงความส าคัญในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒) ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดกิจกรรมรณรงค์การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
 

๓) จัดท าเอกสารรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
๔) จัดท าระบบแจ้งเบาะแส และการจัดการเรื่องการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยมีการพัฒนามาเป็นล าดับ จนเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีภารกิจตาม มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ  “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
“ผู้น าทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนา

ท้องถิ่น 

พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ส านึกความเป็นไทย และมีความ
รักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนว
ใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการก าลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดนจีน 

๒. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ท้องถิ่น 

๓. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น   ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

เป้าหมาย (Target) 
๑. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศและ

ภูมิภาค 
๒. เพ่ิมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

และภูมิภาค 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 
๔. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กร

ในท้องถิ่น 
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด  

อัตลักษณ์ 

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกแบบผู้ประกอบการ 

๒. เพ่ือพัฒนาและบูรณาการงานวิชาการในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
ด าเนินการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือสร้างรากฐานให้เกิดความมั่นคงของชุมชนใน
ประเทศ 

๓. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นแหล่งในการให้
ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นผู้น าในการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและภูมิภาค 

๔. เพ่ือปรับปรุงองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเข้มแข็งมีความยืดหยุ่นมีอิสระ
คล่องตัวในการด าเนินงาน มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยให้
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 
 



 
 

เป้าหมาย 
๑. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศและ

ภูมิภาค 
๒. เพ่ิมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

และภูมิภาค 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต 
๔. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กร

ในท้องถิ่น 
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด 
๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

สถานที่ตั้ง 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีพ้ืนที่ตั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ที่ตั้งถนนทหาร และที่ตั้งจังหวัด

บึงกาฬ  

จ านวนบุคลากรและนักศึกษา  
จ านวนบุคลากร 

ประเภท ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งปฏิบัติการ จ านวนรวม 
ข้าราชการ ๑๐๑ ๘ ๑๐๙ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ๕๗๘ ๓๓๙ ๙๑๗ 
พนักงานราชการ ๐ ๓๓ ๓๓ 
ลูกจ้างประจ า ๐ ๒๐ ๒๐ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๔ ๐ ๔ 
รวมทั้งหมด ๖๘๓ ๔๐๐ ๑,๐๘๓ 

 

 

 

 

 



 
 

จ านวนนักศึกษา 

คณะ ระดับ 
ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบัตร จ านวน 

ครุศาสตร์ ๗ ๑๓๗ ๒,๘๘๗ ๑๙๒ - ๓,๒๒๓ 

วิทยาศาสตร์ - ๒ ๒,๙๗๔ - - ๒,๙๗๖ 

มนุษยศาสตรฯ์ ๙ ๒๓ ๖,๑๓๙ - ๔๖ ๖,๒๑๗ 
วิทยาการจัดการ - ๓๓ ๗,๒๒๗ - - ๗,๒๖๐ 

เทคโนโลยี - - ๒,๒๔๖ - - ๒,๒๔๖ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๑๒ ๙๕ - - - ๑๐๗ 

รวมทั้งหมด ๒๘ ๒๙๐ ๒๑,๔๗๓ ๑๙๒ ๔๖ ๒๒,๐๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ดังนี้ 
มาตรา ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา

ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่ งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา ๘  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงานภายใน จ านวนบุคลากร 
โครงสร้างของหน่วยงาน  
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีดังนี ้
(๑) ส านักงานอธิการบดี  
(๒) คณะครุศาสตร์ 
(๓) คณะเทคโนโลยี  
(๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๕) คณะวิทยาการจัดการ 



 
 

(๖) คณะวิทยาศาสตร์ 
(๗) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(๘) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(๑๐) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การจัดตั้งหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๐ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
(๑)  บัณฑิตวิทยาลัย 
(๒)  ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

การสรรหาผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๘  ที่บัญญัติว่า 

อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย 

(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคล
ในท้องถิ่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙  อธิการบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรร
หาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยและการด าเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 



 
 

สภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้สภา

มหาวิทยาลัยประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมีจ านวนรวม ๒๓ คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔)  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด

ดังนี้  
(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ 
ก็ได้ 

(๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร 

(๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 

(๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 



 
 

(๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

(๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

(๑๓) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 

(๑๗) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 



ห น้ า  | ๑๔ 
 

สว่นที่ ๓ 
 ๓.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

๑. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบ
แจ้งเบาะแส และการจัดการ
เรื่องการทุจริต 

- พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 
- สกัดกั้นการ 
ทุจริตเชิงนโยบาย 
 
 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ระบบการแจ้ง
เบาะแส และการ
จัดการเรื่องการทุจริต
สามารถใช้งานได้จริง 
และมีการน าข้อมูลไป
ด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถ
รองรับการจัดการ
เรื่องทุจริตเชิง
นโยบาย 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

ปรับปรุงและพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตโดยอาศัย
เครื่องมือของภาครัฐ และลดโอกาสการทุจริตหรือท า
ให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยสร้างกลไก
ทางกฎหมายและทางการบริหารในการป้องกันการ
ทุจริตแบ่งประเภทตามลักษณะการทุจริตที่แตกต่างกัน
อันจะท าให้การป้องกันการทุจริตตรงกับสภาพปัญหา
และสามารถเห็นผลในการปราบปรามการทุจริตที่
เกิดข้ึน โดยเน้นการจัดการเรื่องทุจริตเชิงนโยบาย 

๒. จัดท าเอกสารรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

หน่วยงานที่ได้รับ
เอกสารพึงพอใจและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

เพ่ือให้มีวิธีการสื่อสารข้อมูลโดยการพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เ พ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นการพัฒนานวัตกรรม ในการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

- พัฒนาระบบ 
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

พฤติกรรมด้วยกลไกในเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถเข้าถึง
บุคคลได้ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ด้วยกระบวนการ
สร้างสรรค์ข้อมูล (Creative) และช่องทาง การ
ประชาสัมพันธ์ 

๓. การปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษาละอายต่อการ
ทุจริต เห็นความส าคัญของ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สงเสริมใหมีระบบ
และกระบวนการ   
กลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตาน
ทุจริต 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

มีหลักฐานการท า
กิจกรรมที่สามารถ
แสดงให้เห็นความ
ละอายต่อการทุจริต 
เห็นความส าคัญของ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ               
ทุจริต 

ส านักงาน 
อธิการบดี 
เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก โดยขอ
ความร่วมมือ
จากคณะ 
หน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้
เห็นโทษของการทุจริต เกรงกลัวต่อมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่ ง เสริมการ
แสดงออกในการปฏิเสธการกระท าที่ทุจริต โดยใช้
แบบจ าลองที่นักเรียน นักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ที่มี
โอกาส หรือเสี่ยงต่อการกระท าที่ทุจริตจริง   

๔. การเน้นย้ าจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมี 
ธรรมาภิบาล 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
-  สงเสริมใหมี
ระบบและ
กระบวนการกลอม
เกลาทางสังคม
เพ่ือตานทุจริต 
- ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

บุคลากรสายวิชาการ 
รับทราบและมี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริตและมี 
ธรรมาภิบาล 
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน 
อธิการบดี 
 

เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ซึ่งโดยปกติจะต้องเข้าประชุมก่อนเปิดภาค
เรียนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกคณะ และทุกสังกัด
รับทราบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและมี             
ธรรมาภิบาลในทุกระดับ และมีจิตส านึก ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานในแต่ละด้านของตนโดยสุจริต 



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

๕. คัดเลือกบุคลากรรับ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต หรือสนับสนุน
ให้ความร่วมมือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๑ 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 
- พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

เดือนตุลาคม  
๒ ๕ ๖ ๑  ถึ ง
กั น ย า ย น 
๒๕๖๒ 

สามารถคัดเลือก
บุคลากรได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

เพ่ือให้เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สามารถกระตุ้น
จิตส านึกหรือความมุ่งมั่นในการยืนหยัดที่จะเป็น
ผู้รักษาไว้ซึ่ งความซื่อสัตย์สุจริตในการด ารงชีวิต
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันจะเป็นวิธีสร้างแบบอย่าง
ให้กับผู้คนในสังคม และในขณะเดียวกันจะเป็นอุบายที่
ท าให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการกระท าผิดเกิด
ความละอายต่อความดีท่ีคนทั่วไปยึดถือปฏิบัติ 

๖. คัดเลือกนักศึกษารับ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต หรือสนับสนุน
ให้ความร่วมมือการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตดีเด่นประจ าปี 
๒๕๖๑ 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 
- พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

เดือนตุลาคม  
๒ ๕ ๖ ๑  ถึ ง
กั น ย า ย น 
๒๕๖๒ 

สามารถคัดเลือก
นักศึกษาได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

เพ่ือให้เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สามารถกระตุ้น
จิตส านึกหรือหรือความมุ่งมั่นในการยืนหยัดที่จะเป็น
ผู้รักษาไว้ซึ่ งความซื่อสัตย์สุจริตในการด ารงชีวิต
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันจะเป็นวิธีสร้างแบบอย่าง
ให้กับผู้คนในสังคม และในขณะเดียวกันจะเป็นอุบายที่
ท าให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการกระท าผิดเกิด
ความละอายต่อความดีท่ีคนทั่วไปยึดถือปฏิบัติ 

 ๗. คณะผู้บริหารทราบถึง - สร้างสังคมท่ีไม่ การประชุม ผู้บริหารทุกต าแหน่ง ส านักงาน เ พ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าความรู้และ



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

ความส าคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และ “พิธีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  

ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย  

กรรมการ
ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย 
เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ทราบนโยบายในการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 

อธิการบดี นโยบายที่ ได้จากการน าเสนอไปถ่ายทอดให้แก่
บุคลากร และมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สุจริต 

๘. กิจกรรมของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
๖.๑ คณะครุศาสตร์ 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา ในคณะครุ
ศาสตร์ มีส่วน 
ร่วมกับกิจกรรม 

คณะครุศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา รับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ 
สังคมศาสตร์ 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๓ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา ในคณะ

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

การทุจริต - สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

วิทยาศาสตร์มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๔ คณะเทคโนโลยี 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม 

คณะเทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๕ คณะวิทยาการจัดการ 
ประกาเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการ 
ทุจริตเชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการมี
ส่วน 
ร่วมกับกิจกรรม 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริตให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๖ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต    

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
บัณฑิตวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๗ ส านักวิทยบริการและ - สร้างสังคมท่ีไม่ เดือนตุลาคม  ผู้บริหาร บุคลากรใน ส านัก เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต  

ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ส านัก 
วิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม 

วิทยบริการและ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๘ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๙ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทจุริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนธันวาคม 
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
ส านักส่งเสริมฯ มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๐ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
สถาบันสถาบันวิจัย
และพัฒนา มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๑ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร
นักศึกษาในส านัก
วิชาศึกษาท่ัวไปมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม 

ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๒ โครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร
นักศึกษาในโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม 

โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๓ ส านักงานอธิการบดี 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
ส านักงานอธิการบดีมี
ส่วน 
ร่วมกับกิจกรรม 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ 
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๔ ศูนย์การศึกษาบึง
กาฬ ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 

ผู้บริหาร บุคลากร
นักศึกษา ในศูนย์
การศึกษาบึงกาฬมี

ศูนย์การศึกษา
บึงกาฬ 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

เชิงนโยบาย ๒๕๖๒ ส่วนร่วมกับกิจกรรม ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๕ โรงเรียนสาธิตฯ 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร ใน
โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม 

โรงเรียนสาธิต เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๖ กองนโยบายและแผน 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

- สกัดกั้นการทุจริต
เชิง 
นโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากรใน
กองนโยบาย 
และแผน 
มีส่วนร่วมกับ 
กิจกรรม 

กองนโยบาย 
และแผน 
 
 
 

เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึกซื่อสัตย์
สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ให้
กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่งที่น่า 
รังเกียจในสังคม 

 ๖.๑๗ กองพัฒนานักศึกษา 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร บุคลากร
นักศึกษาในกอง
พัฒนานักศึกษามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก
ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกยีจในสังคม 

 ๖.๑๘ กองบริหาร 
งานบุคคล ประกาศ

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง

ผู้บริหาร บุคลากรใน
กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงาน
บุคคล 

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษารับรู้ถึงภัยของการทุจริต ให้
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริต มีจิตส านึก



 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ยุทธศาสตร ์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
  

เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

- สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ให้กระจายในวงกว้างจนท าให้การทุจริตเป็นสิ่ง
ที่น่ารังเกียจในสังคม 

๙. การสนับสนุน ร่วมมือ 
ให้บริการ ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- สร้างสังคมท่ีไม่
ทนต่อการทุจริต 
- เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

เดือนตุลาคม  
๒๕๖๑ ถึง
กันยายน 
๒๕๖๒ 

มีหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่นขอรับการ
สนับสนุน ขอรับ
บริการ ด าเนินการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
จัดท าโครงการ/
กิจกรรม และการ
ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัย
โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมือ
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ศักยภาพในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษามีหน้าที่ด้านวิชาการ วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาท้องถิ่น 
สร้างค่านิยมสุจริต และด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
ทั่วถึงในพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 



ห น้ า  | ๑๗ 
 

 
๓.๒ แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เพ่ือให้การน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไป

ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและบรรลุผลตามที่คาดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุในวิธีการ (means) นอกจากนี้ 
การจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์สุดท้าย (objective) ว่าสามารถ
ท าได้จริงหรือไม่ ซึ่งบางกรณีอาจมีความเป็นนามธรรม อย่างไรก็ตามในการผลักดันให้ทั้งวิธีการและ
วัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะต้องอาศัยแนวทาง ดังนี้ 

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมตามช่องทางและวิธีการที่ท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง 

๒. ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานภายในให้แจ้งแก่บุคลากรทราบถึงแผนการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตของมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  ตลอดจนให้ความส าคัญการ
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต 

๓. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการน าแผนแผนการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด  

๔. รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้
อธิการบดีทราบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๖๔ ถนนทหาร  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
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