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รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

******************** 

 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลวนเปนไป

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 63           

กรอบยุทธศาสตรระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 

– 2564) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ             

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  

การปองกันการทุจริตข้ึน โดยกําหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษา ไดรับการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีจิตสํานึก ปลูกฝงความซื่อสัตย และ

สรางกลไกในการปองกันการทุจริต เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

1. สรางทัศนคติ ความตระหนักรับรู บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

2. เพื่อใหเกิดกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในการยับยั้งการทุจริตและวัฒนธรรมรวมกัน

สอดสองดูแล 

3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน

การทุจริต 

เปาหมาย  

1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงประโยชน

สวนรวมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมและผลประโยชนสวนตนได 

2. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีจิตสํานึก มีวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการทุจริต          

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในการดํารงชีวิต 

3. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปนท่ียอมรับ 
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ประโยชนของการจัดทําแผน 

1. คณะผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีความตระหนัก

และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส 

2. สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 

3. เปนการปลูกฝง สรางจิตสํานึกใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ใหเปนผูท่ี

มีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนเยาวชนท่ีเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต 

วิสัยทัศน  

“ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนองคการท่ีมีความโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม              

สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ” 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ   

 
ยุทธศาสตรท่ี 1   ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

 โดยมี 3 โครงการ 3 หนวยงานดําเนินการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนผูเขารวมแตละโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80   

ยุทธศาสตรท่ี 2   สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตอตานการทุจริต 

โดยมี 2 โครงการ  2 หนวยงานดําเนินการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนผูเขารวมแตละโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80   

ยุทธศาสตรท่ี 3   การสงเสริมสนับสนุนของผูบริหารมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการ

บริหารงาน ขององคการ โดยมี 1 โครงการ 1 หนวยงานดําเนินการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนผูเขารวมแตละโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80   

ยุทธศาสตรท่ี 4   สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริต 

ของบุคลากร โดยมี 1 โครงการ และ 1  กิจกรรม 1 หนวยงานดําเนินการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รอยละ 85  

ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนการจัดทําปายรณรงคการเสริมสรางคานิยมการไมทนตอ

การทุจริต รอยละ 80 ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ  
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ยุทธศาสตรท่ี 1   ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส  

4 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลิกภาพและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกนักศึกษาใหม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

  แผน  ยกเลกิโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ  

มีนโยบายงดจัดกิจกรรม (การเกดิโรค

ระบาด โควิด 19)  

กองพัฒนา

นักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

    

เปาหมาย : จํานวนผูเขารวมโครงการ ...คน     

งบประมาณ : 100,000 บาท      

2. โครงการจิตอาสา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80  

 แผน   1. ผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 100  

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 88.75 

(เอกสารหมายเลข 1) 

กองพัฒนา

นักศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 ผล   

เปาหมาย : จํานวนผูเขารวมโครงการ ...คน     

งบประมาณ : 20,000 บาท      
 
 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันการทุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
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ยุทธศาสตรท่ี 1   ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส  

4 

3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสราง

คุณธรรมและสงเสริมประชาธิปไตย

สําหรับนักศึกษาใหม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

แผน    1. ผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 100  

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเฉล่ีย 

4.54 คิดเปนรอยละ 90.80  

(เอกสารหมายเลข 2) 

คณะครุศาสตร  

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

ผล    

เปาหมาย : จํานวนผูเขารวมโครงการ 500 คน     

งบประมาณ : 70,000 บาท      
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ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตอตานการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส  

4 

1. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม 

ทัศนคติ คานิยมความซื่อสัตยสุจริตของ

องคกร  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

 แผน   1. ผูเขารวมโครงการ 60 คน คิดเปน    

รอยละ 100 

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 83  

(เอกสารหมายเลข 3) 

 

งานตรวจสอบ

ภายใน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 ผล   

เปาหมาย : จํานวนผูเขารวมโครงการ 60 คน     

งบประมาณ : 30,000 บาท      

2. การตอตานการทุจริต  

(หลักสูตรรายวิชา) 

ตัวช้ีวัด : มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตลอดป

การศึกษาไมนอยกวารอยละ 80  

 แผน   1. ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1       

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

จํานวน 152 คน 

2. ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2        

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

จํานวน 226 คน  

 

วิทยาลัยการ

จัดการและพัฒนา

ทองถ่ิน เปาหมาย : จํานวนนักศึกษาท่ีลงเรียนรายวิชา ไม

ตํ่ากวา 100 คน  

    

งบประมาณ : -  บาท      
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การสงเสริมสนับสนับสนนุของผูบริหารและมีความโปรงใสในการบริหารงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส  

4 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ

สํานักงานอธิการบดี  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

  แผน  ยกเลกิโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ   

มีนโยบายงดจัดกิจกรรม (การเกดิโรค

ระบาด โควิด 19) 

สํานักงาน

อธิการบดี 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูท่ีเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

    

เปาหมาย : จํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน     

งบประมาณ : 10,000 บาท      

เปาหมาย : จํานวนนักศึกษาท่ีลงเรียนรายวิชา ไม

ตํ่ากวา 100 คน  

    

งบประมาณ : -  บาท      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร   
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส  

4 

1. โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

ตัวช้ีวัด: ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ      

รอยละ 85  

 แผน  
ผล 

 1. ผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียภายใน รอยละ 80.21  

2. ผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก รอยละ 76.26 

3. ผลการประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ รอยละ 94.65  

4. สรุปผลการประเมินในภาพรวมการ

ประเมินฯ รอยละ 84.80 

(เอกสารหมายเลข 4) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม 

2. รณรงคการเสริมสรางคานิยมไมทน

ตอการทุจริตใจหนวยงาน  

ตัวช้ีวัด: จํานวนการจัดทําปายรณรงคการเสริมสราง

คานิยมการไมทนตอการทุจริต รอยละ 80 ของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ  

 

  แผน 
 

ผล 

 หนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ ไดรับปาย

รณรงคครบทุกหนวยงาน  

(เอกสารหมายเลข 5) 

งานตรวจสอบ

ภายใน 
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วิเคราะหแผนปฏิบัติการ 

 จากการวิเคราะหแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แลวมีขอสังเกตในการดําเนินกิจกรรมโครงการ คือ  

1. ลักษณะการดําเนินงาน/รูปแบบกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการจัดกิจกรรมใหกับ

บุคลากรและนักศึกษา   ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึก สรางคานิยมใหบุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณะ  สามารถทํางานรวมกันกับ

ผูอื่นได มีความรู ทักษะ มีความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อใหนําความรูท่ีไดไปพัฒนางานใหมี

ความถูกตอง ลดปญหาการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได 

2. การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เกิดการบูรณาการรวมกันภายในหนวยงานใหบุคลากร   

ทุกหนวยงานและนักศึกษา ไดเขามามีสวนรวม  

3. การดําเนินกิจกรรม / โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมสามารถจัดไดครบทุกกิจกรรม

ตามแผนท่ีไดวางไว เนื่องจากประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานณการการเกิดโรคระบาด (โควิด 19) 

ทําใหตองงดกิจกรรม / โครงการในชวงปลายป พ.ศ. 2563  เปนตนมา 
 

ขอดีของการจัดทําและดําเนินการตามแผนการปองกันการทุจริต  

1. การจัดทําแผนปองกันการทุจริต ทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการ

ปฏิบัติงาน และชวยกระตุนใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ข้ันตอน 

กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอยางเปนระบบ 

2. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรในหนวยงาน บุคลากรมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ลดความผิดพลาดในการดําเนินการ 

3. กอใหเกิดการปรับปรงุระบบงานใหมีความเหมาะสมเพื่อประโยชนของทางราชการ 

4. เปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรับบริการ เชน นักศึกษา ภาคประชาชน ในดําเนินการหรือ

มาตรการใด ๆ ท่ีจะทําใหลดการทุจริต 

5. เปนการเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติงานโดยสุจริต

และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสรางและปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

6. เจาหนาท่ีของหนวยงานไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอผูรับบริการ มีคุณธรรม 

จริยธรรมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและมีหลักธรรมาภิบาล 

7. เปนการปลูกฝงจิตสํานึก ปรับฐานความคิด ท้ังนักศึกษาและเจาหนาท่ีของหนวยงานใหสามารถ

คิด วิเคราะห นําไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 
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ปญหาอุปสรรค 

1. การจัดกิจกรรมหรือแผนงานจะตองใชงบประมาณในการสนับสนุนและจะตองไดรับอยาง

ตอเนื่องเพียงพอ หากขาดการสนับสนุนอาจทําใหการจัดกิจกรรมหรือโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 

 

2. เมื่อจัดดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จแลว หนวยงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการ

ดําเนินงานใหผูบริหารทราบคอนขางลาชาไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด     

3. กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ยังไมคอยไดรับการเผยแพรตอสาธารณชนมากนัก เนื่องจากเปน

การจัดกิจกรรมในหนวยงาน ผูจัดทํารายงานผลในระบบแตไมไดเผยแพรผลการดําเนินงานบนเว็บไซต 

4. เนื่องจากในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด 

(โควิด – 19) ทําใหมหาวิทยาลัยฯ ตองออกนโยบายการงดการจัดกิจกรรมตาง ๆ จึงทําใหไมสามารถ

ดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไดครบทุกกิจกรรม / โครงการ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยฯ ควรไดรับงบประมาณสนับสนุน

และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2. การจัดทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพื่อใหความรู ควรสอดแทรกใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง 

คุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝงจิตสํานึกใหไมทนตอการทุจริต การปองกันและการรองเรียนการทุจริต    

ควรจัดทําอยางตอเนื่อง และเมื่อดําเนินงานเสร็จควรรายงานผลการดําเนินงานทันทีและรายงานผลให

ผูบริหารทราบ 

3. ควรมีการเปดเผยขอมูลหรือประชาสัมพันธการจัดโครงการหรือกิจกรรมใหสาธารณชนไดรับ

ทราบอยางท่ัวถึง 

4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมให บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยฯ          

ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจรติ การใหความรวมมือ แจงเบาะแส เปนตน 

5. บางกิจกรรม/โครงการ ไมสามารถดําเนินการตามแผนงานได  เนื่องจากนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ ใหงดการจัดกิจกรรม หนวยงานท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว  จึงไดมีการปรับปรุงแผนงาน

นําไปจัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ขอพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ไดประชุมเพื่อทบทวนถึงผลการ

วิเคราะหการดําเนินการท่ีผานมาของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แลว ไดวิเคราะหถึงแผนปฏิบัติการ / ขอดี /ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ สามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนินงานและไดสรุปผลฯ ดังกลาวเพื่อเสนออธิการบดีรับทราบ และ

เปนขอมูลในการวิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป 
  

 

 

 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

                 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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	ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
	โดยมี 2 โครงการ  2 หน่วยงานดำเนินการ
	ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
	ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	ยุทธศาสตร์ที่ 3   การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ขององค์การ โดยมี 1 โครงการ 1 หน่วยงานดำเนินการ
	ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
	ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริต
	ของบุคลากร โดยมี 1 โครงการ และ 1  กิจกรรม 1 หน่วยงานดำเนินการ
	ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 85
	ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนการจัดทำป้ายรณรงค์การเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริต ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
	วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ
	จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  แล้วมีข้อสังเกตในการดำเนินกิจกรรมโครงการ คือ
	1. ลักษณะการดำเนินงาน/รูปแบบกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา   ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณะ  สามารถทำง...
	2. การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เกิดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานให้บุคลากร   ทุกหน่วยงานและนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม
	3. การดำเนินกิจกรรม / โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถจัดได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานณ์การการเกิดโรคระบาด (โควิด 19) ทำให้ต้องงดกิจกรรม / โครงการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563  เป็นต้นมา
	ข้อดีของการจัดทำและดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต
	1. การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน และช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
	2. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการดำเนินการ
	3. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
	4. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา ภาคประชาชน ในดำเนินการหรือมาตรการใด ๆ ที่จะทำให้ลดการทุจริต
	5. เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
	6. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ มีคุณธรรม จริยธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีหลักธรรมาภิบาล
	7. เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ปรับฐานความคิด ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถคิด วิเคราะห์ นำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้
	ปัญหาอุปสรรค
	1. การจัดกิจกรรมหรือแผนงานจะต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนและจะต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเพียงพอ หากขาดการสนับสนุนอาจทำให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
	2. เมื่อจัดดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบค่อนข้างล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
	3. กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  ยังไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนมากนัก เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมในหน่วยงาน ผู้จัดทำรายงานผลในระบบแต่ไม่ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์
	4. เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด (โควิด – 19) ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องออกนโยบายการงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดได้ครบทุกกิจกรรม / โครงการ
	ข้อเสนอแนะ
	1. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยฯ ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
	2. การจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ควรสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตสำนึกให้ไม่ทนต่อการทุจริต การป้องกันและการร้องเรียนการทุจริต    ควรจัดทำอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดำเนินงานเสร็จควรรายงานผลการดำเนินงานท...
	3. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการหรือกิจกรรมให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
	4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยฯ          ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การให้ความร่วมมือ แจ้งเบาะแส เป็นต้น
	5. บางกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้  เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้งดการจัดกิจกรรม หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  จึงได้มีการปรับปรุงแผนงานนำไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

