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รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 - 2

2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1 – 2)
…………………………………………………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดําเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน
ไตรมาสที่ 1 – 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน สําหรับกรอบแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังวัฒนธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขององค์การ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริ ตเชิงนโยบายและการทุจริตของ
บุคลากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการ/กิจกรรม

ระยะดําเนินการ

1. โครงการเสริมทักษะแห่ง ไตรมาส 1 – 2
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
ศตวรรษที่ 21 เรื่อง
(คณะครุศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
“การสื่อสารและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข”

2. โครงการจัดการความรู้ ไตรมาส 1 – 2
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) ชนิกานต์ คุ้มนก
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน การป้องกันการ
ทุจริตและการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดย
การมีส่วนร่วม

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /งบประมาณ

ผลการดําเนินการ

ผลลัพธ์
ผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.45
และสามารถสือ่ สาร ทํางาน คิดเป็นร้อยละ 80
80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ ร่วมกันกับผู้อื่นได้
น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
งบประมาณ 10,000 บาท

ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการสรุปผล
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าน้อยร้อยละ โครงการ
80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน
งบประมาณ 36,000 บาท

อยู่ระหว่างการสรุปผล
โครงการ
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โครงการ/กิจกรรม
3. หลักสูตรรายวิชา “การ
ต่อต้านการทุจิต”

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /งบประมาณ

ระยะดําเนินการ
ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ภูวเดช วงศ์เอี่ยม)

(อ.

ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักศึกษาที่เข้าเรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. นักศึกษา
งบประมาณ - บาท

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ
ปีการศึกษา 2562

ผลสําเร็จ
อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ
ปีการศึกษา 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ระยะดําเนินการ

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /งบประมาณ

1. โครงการไทยสัญจร

ไตรมาส 1
(จัดวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561)
คณะครุศาสตร์ (ผศ.ดนยา วงศ์ธนะชัย)

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 คน
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน
งบประมาณ 10,000 บาท

2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา

ไตรมาส 1
(จัดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
คณะครุศาสตร์ (รองคณบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา)

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน
งบประมาณ 20,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
80 ได้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านทักษะด้านความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา
และทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะในการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มี
ความสามัคคีกนั

ผลสําเร็จ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
100
มีความพึงพอใจร้อยละ
85.42

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสํานึก
ที่ดีต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจิตอาสา
ส่งเสริมให้ทราบแนวทางใน
การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
เหมาะสม ตามแนว
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯลฯ

มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 90.2
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โครงการ/กิจกรรม
3. จิตอาสาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

ระยะดําเนินการ
ไตรมาส 2
(จัดวันที่ 11-13 มกราคม 2562)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ.พิมล เกษม
เสาวภาคย์)

4. โครงการส่งเสริมพัฒนา ไตรมาส 1 – 4
จรรยาบรรณวิชาชีพและ (เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินงาน ระหว่าง
แนะแนวทางประกอบ ไตรมาส 3 -4)
อาชีพ

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /งบประมาณ

ผลการดําเนินการ

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ได้มีการพัฒนานักศึกษาให้
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย เป็นบัณฑิตในอนาคตที่มี
ละ 80
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ จริยธรรม ถือเป็นพฤติกรรมที่
น้อยกว่าร้อยละ 80
พึงประสงค์มุ่งหวังให้บัณฑิต
เป้าหมาย
ปฏิบัติงานได้จริง มี
ความสามารถทํางานร่วมกับ
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
ผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม
งบประมาณ 20,000 บาท
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีความเสียสละ มีใจ
อาสา มีจิตสาธารณะมีวินัย
ต่อตนเองและมีความ
รับผิดชอบต้อสังคม

ผลสําเร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและได้รบั ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
80

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4
งบประมาณ 10,000 บาท

อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
โครงการไปดําเนินการ
ระหว่างไตรมาส 3- 4

อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
โครงการไปดําเนินการ
ระหว่าง
ไตรมาส 3- 4
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะดําเนินการ

5. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และการ
สร้างจิตสํานึกของ
นักศึกษาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 1 - 4

ไตรมาส 1 – 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ผศ. พรชัย ปานทุ่ง)

6. โครงการจิตอาสา

ไตรมาส 2 (กองพัฒนานักศึกษา)
(จัดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562)

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /งบประมาณ

ผลการดําเนินการ

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย สามารถพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในอนาคตทางการ
ละ 80
การศึกษา และชีวิตการ
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ทํางานเพิ่มศักยภาพทักนะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ด้านชีวิต การปรับตัวทักษะ
เป้าหมาย
ุ ธรรม
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 217 คน ทางสังคม มีคณ
จริยธรรมที่ดีต่อสังคม
งบประมาณ 60,000 บาท

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน
งบประมาณ 50,000 บาท

ผู้เขาร่วมโครงการ รู้จักการ
วางแผน การแก้ปัญหาในการ
ทํางาน ตระหนักถึงการมีจิต
อาสา รู้จักอุทศิ ตน ทําประโย
ชนให้กับส่วนรวม

ผลสําเร็จ
มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน
218 คน คน คิดเป็นร้อยละ
100
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.02

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจและได้รบั ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
80
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผบู้ ริหารมีคณ
ุ ธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การ
โครงการ/กิจกรรม

ระยะดําเนินการ

1. โครงการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 1 – 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
(ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีลออ)
(อยู่ระหว่างการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง)

2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานอธิการบดี

ไตรมาส 1 -2
สํานักงานอธิการบดี
(นส.นุสรา พุ่มยิ้ม)
(อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินงาน
ระหว่างไตรมาส 3 -4)

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ระดับความเสี่ยงที่ลดลง 1
ระดับ
เป้าหมาย
1. จํานวนบุคลากรและผู้บริหาร
ของคณะ
งบประมาณ 4,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์
ผลสําเร็จ
อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ
- ขั้นตอนไตรมาส 2
อยู่ระหว่างการติตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงรอบ 9 เดือน

ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ โครงการไปดําเนินการ
น้อยกว่าร้อยละ 80
ระหว่างไตรมาส 3- 4
2. ระดับความเสี่ยงที่ลดลง 1
ระดับ
เป้าหมาย
1. จํานวนผู้เข่าร่วมโครงการ 30
คน
งบประมาณ 50,000 บาท

อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
โครงการไปดําเนินการ
ระหว่างไตรมาส 3- 4
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โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการสัญจร กํากับ
ติดตาม การบริหาร
งบประมาณ

ระยะดําเนินการ
ไตรมาส 2
(กองนโยบายและแผนงาน)
นางวรรณวลี ไตรธรรม
(เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นโครงการทบทวน ปรับปรุง
เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จและโครงการ/กิจกรรม
หลักระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

4. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 2
การเงินและพัสดุ
(จัดวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562)
โครงการจัดตั้งกองคลัง
(นส.สุวพัชร ศรีอุดม)

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
เป้าหมาย
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
งบประมาณ 4,000 บาท
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
เป้าหมาย
1. บุคลากรและผู้บริหาร
งบประมาณ 130,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์
เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็น
โครงการทบทวน ปรับปรุง
เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ
และโครงการ/กิจกรรมหลัก
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ผลสําเร็จ
เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็น
โครงการทบทวน ปรับปรุง
เป้าหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ
และโครงการ/กิจกรรมหลัก
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่
ชัดเจน และรับทราบข้อปฏิบัติใน
การทํางานให้ดีและถูกต้อง
รวมถึงการรับรู้ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทําให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
การละเลยของผู้ปฏิบัติงาน

มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 80
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ระยะดําเนินการ

5. โครงการชี้แจงแนว
ปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ

ไตรมาส 1 (18 ธันวาคม 2561)
โครงการจัดตั้งกองคลัง
(นส.สุวพัชร สันติสุวรรณ)

6. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างสรรค์จรรยาบรรณ
ที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา)

ไตรมาส 2
สํานักงานอธิการบดี
(ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์)

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
เป้าหมาย
1. บุคลากรและผู้บริหาร
งบประมาณ 35,000 บาท
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
เป้าหมาย
1. บุคลากรและผู้บริหาร
งบประมาณ 10,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์
ผลสําเร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
จัดอบรมให้ความรู้กับ
พอใจ ร้อยละ 100
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จํานวน 110 ให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องของกฎ
ระเบียบ การเบิกจ่าย
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ
ลดความผิดพลาดและอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตได้

โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปดําเนินการ
ในช่วงระหว่างไตรมาส 3-4

โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปดําเนินการ
ในช่วงระหว่างไตรมาส 3-4
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
1. รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ระยะดําเนินการ
ไตรมาส 1 – 4

ตัวชี้วดั / เป้าหมาย /
งบประมาณ
ความสําเร็จของงานที่ตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1. แผนการตรวจสอบ ไตร
มาส 1-2 จํานวน 1เรื่อง
งบประมาณ -

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์
รายงานผลการตรวจสอบที่
สําเร็จสามารถนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความ
ถูกต้องได้

ผลสําเร็จ
รายงานผลการตรวจสอบที่
สําเร็จ ร้อยละ 60

จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 16 โครงการ
สรุปได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการที่ดําเนินการสําเร็จแล้วตามระยะเวลา จํานวน 8 โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างสรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวน 1 โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ไตรมาส 1 – 4 จํานวน 3 โครงการ
โครงการที่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการจากไตรมาส 1-2 เป็น ไตรมาส 3-4 จํานวน 3 โครงการ
ยกเลิก 1 โครงการ
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