


 

 

  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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คํานํา 

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญกาวหนา           

การพัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึน 

อยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ

การเมืองการปกครอง  และการบริหารราชการเปนอยางมาก  การแกปญหาการทุจริตจึงเปนส่ิงสําคัญ 

ท่ีหนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ

แขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูกันไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝง

ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น  

มิใหเกิดการทุจริตได   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       

พ.ศ. ๒๕๖๔  ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว

อีกทางหนึ่งดวย 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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สารบัญ 

 

             หนา 

 

 สวนท่ี ๑  บทนํา 

 ความเปนมา       ๓ 

 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 วัตถุประสงค / เปาหมาย / มาตรการ/    ๔ 

   แนวทางการดําเนินการ และตัวช้ีวัดการดําเนินการ  

 กิจกรรมโครงการแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ๗ 

 การติดตามประเมินผล             ๑๓ 

 

ภาคผนวก                 ๑๔ 
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สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 

ความเปนมา 
 

 การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและ

เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปน

ทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปล่ียนเปนการทุจริต       

ท่ีซอนซอนมากข้ึน ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู

อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและสงผลกระทบในวงกวาง ประเทศไทยพยายามท่ีจะแกปญหาการทุจริตใน

ระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังบูรณาการความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งข้ึน ดวยการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงกําหนด

วัตถุประสงคเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตทุก  

รูปแบบอยางเขมแข็งท่ัวท้ังสังคมไทย เพื่อใหเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล  

 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึน เพื่อเปนไปตามแนวทางการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใหการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป  
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สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 

๑. วัตถุประสงค  

๑.๑ สรางทัศนคติ ความตระหนักรับรู บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ใหสามารถ

แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

๑.๒ เพื่อใหเกิดกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในการยับยั้งการทุจริตและวัฒนธรรม

รวมกันสอดสองดูแล 

๑.๓ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริต 

  

๒. เปาหมาย 

๒.๑ รอยละความสําเร็จของการขับเคล่ือนตามแผนปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพิบูลสงคราม สําเร็จตามแผนงาน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๒๒  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวารอยละ ๘๕  

๓.๓ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ประโยชนสวนรวมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมและผลประโยชนสวนตนได 

  

๓. มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ และตัวช้ีวัดการดําเนินการ  

ประเด็นยุทธศาสตรวาดวยการปองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

   ยุทธศาสตรท่ี  ๑ สรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   วัตถุประสงค  

๑. สงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

๒. เพื่อปลูกฝงจิต สํานึก สรางทัศนคติและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริต การไมทนกับ

การทุจริต 
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๓. เพื่อสงเสริมการใชและการกํากับดูแลการประพฤติ ปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใหเปนไปตามหลักประมวลจริยธรรม 

   มาตรการ 

๑. สรางความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกันในสังคม และการ

ปฏิบัติงาน  

๒. สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตย 

สุจริต เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม  

 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกนัการทุจริต 

   วัตถุประสงค  

๑. เพื่อใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความโปรงใสตามเกณฑ

มาตรฐานความโปรงใส รอยละ ๘๕ ข้ึนไป 

๒. เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนไดเขาถึง 

๓. เพื่อเสริมสรางระบบบริหารการตอตานการทุจริตและติดตามประเมินผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   มาตรการ 

๑. สรางความโปรงใสในหนวยงาน โดยใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสท่ี

กําหนด 

๒. เสริมสรางกระบวนการบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริต 

 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๓ สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการ

บริหารงานขององคการ 

   วัตถุประสงค  

๑. เพื่อใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ นํานโยบายของผูบริหารดานการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๒. เสริมสรางกระบวนการปฏิบัติงานดานความโปรงใสใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวม สราง

การรับรู 

   มาตรการ  

๑. เผยแพรขอมูลขาวสาร การประกาศเจตจํานงการบริหารงานและปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยฯ 

๒. ขับเคล่ือนมาตรการดานความโปรงใสทุกมาตรการใหเปนรูปธรรม 
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   ยุทธศาสตรท่ี  ๔ สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของ

บุคลากร 

   วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสงเสริมองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม 

๒. เพื่อสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลขาวสารดานการปองกันการทุจริตและ       

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ 

๑. สงเสริมใหมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

๒. สงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐในปท่ีผานมา  
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กิจกรรมโครงการของ 

แผนปฏิบัติการดานการปองกนัการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินงานตามแผนการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  สรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
งปม. 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

การผลิตและพัฒนาครูใหมีอัตลักษณ

และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เปนท่ียอมรับและสอดคลองกับความ

ตองของประเทศ   

    ๕,๐๐๐- คณะครุศาสตร  

(อ.สุรศักด์ิ อุตสาหะกา

นนท) 

๒ . โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ

ศักยภาพดานองคความรู 

คุณธรรม จริยธรรม และ

เสริ ม สร างความสามั ค คี

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส   

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

การยกระดับ คุณภาพการศึกษาสู

บัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

    ๒๕,๐๐๐- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารยวชิระ  วิจิตรพงษา  

และนางสาวนภาพร  แกวทพิย 

 

๓ . โค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง

ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ

และเสริมสร างคุณ ธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษาใหม 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

การยกระดับ คุณภาพการศึกษาสู

บัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

 

    ๗๐,๐๐๐- 
กองพัฒนานักศึกษานายก

ฤษณะ  คําดีตัน 

 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม  สาขาการ

ประถมศึกษา 

 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

การผลิตและพัฒนาครูใหมีอัตลักษณ

และสมรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพ 

เปนท่ียอมรับและสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

   

 

 ๑๖,๕๐๐- คณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นง

ลักษณ  ใจฉลาด 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๒  พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปองกันการทุจริต  

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมา

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA)  

มีการจัดประชุมแนวทางการดําเนินงานและ

ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมารวมกัน

และพัฒนาแผนการประเมินคุณธรรมฯ   

หนวยงานตอบแบบประเมินฯ ครบทุก

ขอคําถาม 

     งานตรวจสอบภายใน  

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง แนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส

ใน ก าร ดํ า เนิ น ง า น ข อ ง

หนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ  พ .ศ . 2564 

(ออนไลน) 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 

ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ี

ไดไปปฏิบัติงานและใชเปนแนวทางใน

ตอบแบบประเมินโครงการคุณธรรม

และความโปรงใสได 

  

 

 

 

 

   งานตรวจสอบภายใน 

๓. พัฒนาระบบ/เว็บไซต

การเปดเผยขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช

จายต าง ๆ แก ผู มีส วน ได

สวนเสีย  

มีการเผยแพรขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณ /แผนการ

จัดซื้อจัดจาง ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  

มีการเผยแพรขอมูล/ผลการปฏิบัติงาน

และแผนการใชงบประมาณ แผนการ

จัดซื้อจัดจาง เปนตน  

     งานตรวจสอบภายใน  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. หลักสูตรรายวิชา       

“การตอตานการทุจริต” 
จํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียนรายวิชา ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

นักศึกษามีวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการ

ทุจริต 

     วิทยาลัยการจัดการและพัฒนา

ทองถิ่น  

(อ.ภูวเดช วงศเอ่ียม) 
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แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมา

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๕. จัดทําระบบรับแจงเรื่อง

รองเรียน (ออนไลน) และ

ช อ งท า งก ารถ าม -ต อ บ 

(อ อ น ไลน ) บ น เว็ บ ไซ ต

มหาวิทยาลัยฯ  

ชองทางการเข าถึงเพื่ อถาม ตอบ และ

รองเรียน ไมนอยกวา ๒ ชองทาง  

บุคคลท่ัวไปสามารถติดตอสอบถาม

ขอมูลหรือรองทุกขไดหลากหลาย

ชองทางและรวดเร็ว  

     - งานนิติกร  

กองบริหารงานบุคคล 

- งานประชาสัมพันธ 

กองกลาง 

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๓  สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานขององคกร 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. การแสดงเจตจํานงสุจริต

ในการบริหารงานและ

ปฏิบัติงาน ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

มีการประกาศเจตจํานงสุจริตในการตอตาน

ก าร ทุ จ ริ ต แ ละ ป ระ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาจะ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและยืน

หยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 

มีการประกาศเจตจํานงสุจริตฯ รวมกัน

ของผูบริหารและบุคลากรภายใน 

มหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑ ครั้ง  

 

    - งานตรวจสอบภายใน  

๒. การขับเคล่ือนมาตรการ

เกี่ยวกับการสงเสริมความ

โปรงใส 

มีการประชาสัมพันธหรือสรางการรับรู

เกี่ ย ว กั บ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ป อ งกั น

ผลประโยชน ทับซอน การจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต การเผยแพรขอมูล

สาธารณะ การจัดซื้อจัดจาง  

มีการประชาสัมพันธสรางการรับรู 

อยางนอย ๑ ชองทาง  

     งานตรวจสอบภายใน 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

๓ . โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เมิ น

คุณธรรมและความโปรงใน

ใน ก าร ดํ า เนิ น ง า น ข อ ง

หนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ รอยละ ๘๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม

ไดรับคะแนนผานเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ 

     งานตรวจสอบ

ภายใน 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๔  สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ ไตรมาส 

๑ 

ไตรมาส 

๒ 

ไตรมาส 

๓ 

ไตรมาส 

๔ 

๑. จัดทํากระบวนการและ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

หนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงาน

เรื่องรองเรียนการทุจริต อยางนอย ๑ ครั้ง

ตอป 

หนวยงานมีการดําเนินการรายงานผล

หรือช้ีแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ ใหผูท่ี

รองเรียนรับทราบผลการดําเนินงาน  

    - - งานนิติกร กอง

บริหารงานบุคคล 

 

๒. งานติดตามตรวจสอบ

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น

มหาวิทยาลัย 

 

รอยละความเสร็จของการประเมินประจําป 

ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

การพัฒ นาระบบบริหารจัดการ ท่ี

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลความ

พรอมและความสามารถปรับตัวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่ อ

เต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม สู ก า ร เป น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

    ๓๐๐,๐๐๐- สํานักงานอธิการบด ี

นางพรรณภัทรา กอง

จันทร 

 



๑๓ 

 

การติดตามและประเมินผล 

  

 เพื่อใหการดําเนินการตามแผนปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน จึงกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังตอไปนี ้

 

ท่ี 
การติดตาม/

ประเมินผล 
ระยะเวลา ผูใหขอมูล วิธีการ กลไก 

๑ ประเมินความสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม  

ไตรมาสท่ี ๒ และ

ไตรมาสท่ี ๔ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

๑. หนวยงานเจาของ

โครงการรายงานผล 

๒. คณะกรรมการฯ 

สรุปผลนําเสนอ

อธิการบดีหรือผูท่ี

เกี่ยวของ 

๒ ประเมินประโยชนของ

แผนปองกันการทุจริต 

ไตรมาสท่ี ๔ คณะกรรมการ

ดําเนินงานฯ 

๑. รายงานสรปุผล

การจัดทําโครงการ  

๒. ความสําเร็จตาม

ตัวช้ีวัดของโครงการ 

๑. สรุปผล ขอดี 

ขอเสีย ประโยชน ของ

การปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต  

๒. หาแนวทางการ

แกไขปญหา เพื่อหา

แนวทางปรับปรุงการ

ทํางานใหดีข้ึน 

๓ กระบวนการจัดทํา

แผนงาน/แผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต

ในปถัดไป 

ไตรมาสท่ี ๔ คณะกรรมการ

ดําเนินงานฯ 

ประชุมระดมสมอง

เพื่อจัดทําแผน 

สรุปผลและ

ประเมินผล  

๑. นําแผนฯ เสนอ

อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๒. พัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏบิตัิการปองกันการทุจรติ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รอบ ............. เดอืน  

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
ความกาวหนา/ผลการ

ดําเนินงาน ไดรับ ผลการเบิกจาย 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



๑๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
ความกาวหนา/ผลการ

ดําเนินงาน ไดรับ ผลการเบิกจาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปองกันการทุจริต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



๑๗ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
ความกาวหนา/ผลการ

ดําเนินงาน ไดรับ ผลการเบิกจาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานขององคกร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



๑๘ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
ความกาวหนา/ผลการ

ดําเนินงาน ไดรับ ผลการเบิกจาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔   สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 
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