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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

……………………………………………………. 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ             
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น  

 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน ส าหรับกรอบ
แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปลูกฝังวัฒนธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  โดยมี 3 กิจกรรม 3 หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยมี 10 กิจกรรม  7 หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขององค์การ โดยมี 6 กิจกรรม 4 หน่วยงานด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของ
บุคลากร โดยมี 1 กิจกรรม 1 หน่วยงานด าเนินการ  

 
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ 
 จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แล้วมีข้อสังเกตในการด าเนินกิจกรรมโครงการ คือ  

1. ลักษณะการด าเนินงาน/รูปแบบกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนใหญ่เป็นการจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนที่จะปลูกฝังจิตส านึก          
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณะ  สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  ล าดับรองลงมาจะเป็นการจัด
กิจกรรมให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ ให้มีความรู้ ทักษะ     
มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ลดปัญหาการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได ้

2. การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เกิดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานให้บุคลากร   
ทุกหน่วยงานและนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม  
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสามารถจัดโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผนงานที่ก าหนด ผลลัพธ์
ที่ได้สามารถน าไปเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
ข้อดีของการจัดท าและด าเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต  

1. การจัดท าแผนป้องกันการทุจริต ท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติงาน และช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน 
กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 

2. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการด าเนินการ 

3. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้มีความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
4. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา ภาคประชาชน ในด าเนินการหรือ

มาตรการใดๆ ที่จะท าให้ลดการทุจริต 
5. เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและ

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
6. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีหลักธรรมาภิบาล 
7. เป็นการปลูกฝังจิตส านึก ปรับฐานความคิด ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถคิด 

วิเคราะห์ น าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. การจัดกิจกรรมหรือแผนงานจะต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนและจะต้องได้รับอย่างต่อเนื่อง
เพียงพอ หากขาดการสนับสนุนอาจท าให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. การจัดกิจกรรมหรือแผนงานส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ  เกิดคุณธรรม จริยธรรม เล็งเห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนร่วม จึงไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ของผู้ประเมินทั้งหมด  

3. การสรุปผลการด าเนินงานจากจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ยังไม่ค่อยตรงประเด็นการจัดหรือ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยฯ ควรได้รับงบประมาณสนับสนุน

และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ ควรสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 

คุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตส านึกให้ไม่ทนต่อการทุจริต การป้องกันและการร้องเรียนการทุจริต ควร
จัดท าอย่างต่อเนื่อง 

3. การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท างาน ควรสร้างมาตรการการป้องกันและเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกิจกรรมการด าเนินงานด้วย 

4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต การให้ความร่วมมือ แจ้งเบาะแส เป็นต้น 

 

ข้อพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ได้ประชุมเพ่ือทบทวนถึงผลการ
วิเคราะห์การด าเนินการที่ผ่านมาของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว 
ได้วิเคราะห์ถึงแผนปฏิบัติการ / ข้อดี /ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและได้สรุปผลฯ ดังกล่าวเพ่ือเสนออธิการบดีรับทราบ และเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

1.โครงการเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เรื่อง “การ
สื่อสารและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข” 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1-2 1-2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     จากการฝึกอบรมการด าเนินการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือเนื้อหาสาระที่ใช้อบรมตรงกับความต้องการของผู้
เข้าอบรม สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้อย่างมี
ความสุข (เอกสารหมายเลข 1) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

80 
 

100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 89 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 10,000- 10,000- 
2. โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน การป้องกัน
การทุจริตและการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยการมีส่วน
ร่วม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1-2 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     ในการด าเนินโครงการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนการป้องกันการทุจริต และการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยการมีส่วนร่วม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน 
เกินกว่าค่ามีเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากรของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้เข่าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
85 มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ป้องกันการทุจริตมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.08 และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพื่อจัดท าแผนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการ
ด าเนินงานมีแบบมีส่วนร่วมได้ถึงร้อยละ 82.75  (เอกสารหมายเลข 2) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 85 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 36,000- 36,000- 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

3. หลักสูตรรายวิชาการต่อต้าน
การทุจริต 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)  
หน่วยที่ 1 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม   

1.1 ต้นเหตุของการเกิดทุจริต 
1.2 การปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วม 

หน่วยที่ 2 สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 
     2.1 การขัดเกลาทางสังคม 
     2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
     2.3 ทักษะการปรับกระบวนการคิด 
หน่วยที่ 3 ยกระดับดชันีสรา้งพลเมืองดีในสังคม  
     3.1 จริยธรรมน าพลเมืองในสังคม 
     3.2 การยับยั้งและป้องกันการทุจริต  
     3.3 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทจุริต 
หน่วยที่ 4 ปรับทุจริตดว้ยจิตพอเพียง 
     4.1 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือด้านทุจริต 
(เอกสารหมายเลข 3) 
      

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

1. โครงการไทยสัญจร ระยะเวลาด าเนินงาน 1 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า และทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีความสามัคคีกัน 
(เอกสารหมายเลข 4) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

80 
 

100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 85.42 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 10,000- 10,000 -  
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     ช่วยปลูกจิตส านึกที่ดีของนักศึกษาต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอาสา เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทราบแนวทางในการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของนักศึกษาภายในคณะ การท างานร่วมกัน ท าให้เกิด
ความรัก ความผูกพันภายในคณะมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิชาชีพต่อไป (เอกสารหมายเลข 5) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 90.2 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 20,000- 20,000- 

3. จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาด าเนินงาน 2 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     เป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ถือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่มุ่งหวังให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้
จริง สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ 
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
(เอกสารหมายเลข 6) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 91 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 20,000- 20,000 - 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนะ
แนวทางประกอบอาชีพ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1-4 3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     จากการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่
ก าลังจะจบการศึกษาได้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลิกภาพ 
การแต่งกาย ตลอดจนเทคนิคในการตอบค าถาม การเสวนา การสร้างวิธี
คิด เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพมีความพร้อมในการ
เข้าสู่โลกแห่งการท างาน (เอกสารหมายเลข 7) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

80 
 

85 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 85 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 10,000- 10,000- 
5. โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์
และการสร้างจิตส านึกของ
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 4 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 - 2 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     นักศึกษาได้รับความรู้จากโครงการฝึกอบรมเพื่อสามารถพัฒนา
ตนเองในอนาคตทางด้านการศึกษา และชีวิตการท างานเพิ่มศักยภาพ
ทักษะชีวิตด้ านการความยืดหยุ่นและการปรับทักษะทางสั งคม            
มีคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทาง
การศึกษา และชีวิตวันท างาน (เอกสารหมายเลข 8) 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
1.ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจากการเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 
 

80 

90.02 
 

100 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 25,000- 25,000- 
6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมประชาธปิไตย 

ระยะเวลาด าเนินงาน 3 - 4 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
      นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่เหมาะสมอย่างหนึ่งของการเป็นบัณฑิต อีกทั้งส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีให้
คงอยู่ตลอดไป (เอกสารหมายเลข 9) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 89.9 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 150,000- 150,000- 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

7. โครงการเติมปัญญาพัฒนา
ผู้น า อนุรักษ์พลังงานมีจิต
สาธารณะ  

ระยะเวลาด าเนินงาน 4 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนา
ปัญญา มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  
(เอกสารหมายเลข 10) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

80 
 

100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 89.61 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 40,000- 40,000 
8. โครงการสรรหานักศึกษาดีเดน่ 
มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 3 3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     เป็นการเชิดชนูักศึกษาที่เปน็ต้นแบบให้กับรุ่นน้องและเพื่อนร่วมชั้น 
(เอกสารหมายเลข 11) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผูไ้ดร้ับรางวัล 
4  คน   

4 4 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 90.4 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 5,000- 4,999- 

9. โครงการจิตอาสา ระยะเวลาด าเนินงาน 2 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     นักศึกษาได้ท างานร่วมกันกับชุมชน รู้จักวางแผนและการแก้ปัญหา
ในการท างาน ได้ตระหนักถึงการมีจิตอาสา รู้จักอุทิศตน ท าประโยชน์
ให้กับส่วนรวม มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ (เอกสารหมายเลข 12) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 92 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 50,000- 50,000- 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินงาน 4 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
   - อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 
 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80  

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 19,500-  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ 
 

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

1. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
ของการบริหารความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1-4 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     คณะฯ ไดน้ าผลสรุปจากข้อเสนอต่างๆ  มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มี
ความสอดคล้องกับบรบิทในปัจจุบัน  (เอกสารหมายเลข 13) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนกลยุทธ์ฉบับ
ปรับปรุง 1 ฉบบั 

 

1 
 

1 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 84 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 50,000- 50,000- 
2. โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 - 4 3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     หน่วยงานได้มีการทบทวนวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในแต่ละปี 
และน าผลที่ได้มาจัดท าแผนบริการและจัดความเสี่ยงของหน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข 14) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 99 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเสี่ยงลดลง 
1 ระดับ 

1 1 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 4,000- 4,000- 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 

ระยะเวลาด าเนินงาน 3   ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
      - อยู่ระหว่างสรปุผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80  

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 50,000-  
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

4. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่
การเงินและพัสด ุ

ระยะเวลาด าเนินงาน 2 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ และผู้ที่
เก่ียวข้อง ได้ความรู้ที่ชัดเจนและรับรับทราบข้อปฏิบัติในการท างานให้ดี
และถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังท าให้ทราบถึงปัญหา ข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้อง (เอกสารหมายเลข 15) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 56 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 80 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
330,000- 312,000- 

6. โครงการชี้แจงแนวปฏบิัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงินและพสัดุ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ และผู้ที่
เก่ียวข้อง ได้ความรู้ที่ชัดเจนและรับรับทราบข้อปฏิบัติในการท างานให้ดี
และถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังท าให้ทราบถึงปัญหา ข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้อง (เอกสารหมายเลข 16) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 100 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
35,000- 35,000- 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

7. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างสรรค์จรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินงาน 4 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     บุคลากรมีความรู้ในเร่ืองจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาและ
พึงระมัดระวังพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ในระดับดี  
(เอกสารหมายเลข 17) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

80 
 

100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80 84.34 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 10,000- 10,000- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม แผนด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 -  4 ไตรมาส 1 -  4 

1. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 - 4 1 - 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
     รายงานผลการตรวจสอบที่ส าเร็จสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 
(เอกสารหมายเลข 18) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความส าเร็จของงานที่
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

 
80 
 

100 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) - - 
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ภาคผนวก 












































































































