
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ธ.ค.  

61 
ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

1. โครงการอบรม เรื่อง การเสริมสรา้งทักษะ
การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 

1. มีผู้ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  
ร้อย 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ระดับเฉลี่ย 3.00  
3. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารความ เสี่ ย ง       
โดยระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 50 ของแผนความเสี่ ย ง
ทั้งหมด 

37,900     หน่วยตรวจสอบภายใน 1. รายชื่อผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 137 คน  
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 135 คน  
ร้อยละ 98.54 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการในระดับ 3 - 5 (ระดับ 5 = 45% ระดับ 4 = 
45% ระดับ 3 = 10%) และได้รับความรู้   ความเข้าใจ
ในเนื้อหาหรือหัวข้อที่จัดโครงการ ร้อยละ 90 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

2. โครงการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใส ในการด า เ นินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562    
 

1. เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด า เนิ นงาน  และ
คณะท างาน มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึ งความส า คัญของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการ
ประเมินการรวบรวมข้อมูลและเตรียม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

7,575     หน่วยตรวจสอบภายใน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมกา รด า เนิ น ง าน  และคณะท า ง า น                 
มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดตามแผน 69 คน  
ผู้เข้าร่วมโครงการจริง จ านวน 73 คน ร้อยละ 105.80 



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ธ.ค.  

61 
ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ระดับเฉลี่ย 3.00  
4. ผู้ เข้ าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการในระดับ 3 - 5 (ระดับ 5 = 50% ระดับ 4 = 
48.08% ระดับ 3 = 1.92%) 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ได ้ร้อยละ 86.54 ได้รับ 

3. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง โตไปไม่โกง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และสร้างกระแส
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงสร้าง
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริต 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้และเผยแพร่ได้
และปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 2,000 คน 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  
ความเข้าใจ สามารถเผยแพร่ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นได้ และน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย 3.51 

900     กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธกิารบด ี

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และนักศึกษาสามารถน าความรู้    
ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่ในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

                                                             


