
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
 



ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมี
วินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณพ .ศ .2562           
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  

 
 
 
 

                                                                                       ดร.พงษ์จันทร ์ คล้ายอุดม 
                                                                                                       รกัษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

 
 

หลักการเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การรับใช้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University to serve Local Communities for global) ให้ความรู้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหา       
ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการประพฤติมิชอบของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และปลูกจิตสานึกร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติ   
มิชอบของบุคลาการ  

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
  สร้างปัญญา เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 
  สร้างปัญญา ศรัทธาความดี 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 
SRU SPIRIT : ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ บริหารงานตาม       
หลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก       

ธรรมาภิบาล 
2.2 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรให้เป็นไปตามหลัก     

ธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 

3.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลักของหน่วยงาน 

3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนท้องถิ่น  
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     1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยโดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือมุ่งเน้นการน าความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของบุคลากรในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน   
1.ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความโปร่งใส   

น าความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากการจัดอบรมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561     
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้  
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้มีระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ป้องกันการปฏิบัติงานที่ส่อ
ไปในทางทุจริตหรือผลประโยชน์ส่วนตน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1.หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และรายงานผลต่อหัวหน้า

ส่วนราชการทราบ  
2.ด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยงาน  
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ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดในการด าเนินโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ/ 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  
(KPI)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
   วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักต่อพฤติกรรมการทุจริตและผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรม 
   1.1 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการทุจริตประจ าป ี

 
1.ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง  
2.ด าเนินการจดัท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจรติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
3.ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใน
รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อการปฏิบตัิงาน 

 
ตุลาคม - ธันวาคม 
2561 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจตามคูม่ือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการทุจริต 
 

 
บุคลากรมีคู่มือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการทุจริตที่อาจ
เกิดจาการต าแหน่งหน้าท่ี  

  1.2 การประกาศเจตจ านงการปฏิบัติ 
ตามนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานมหาวิทยาลยัราชภัฏ    
สรุาษฎร์ธานี 

อธิการบดีประกาศเจตจ านงการปฏิบัติ
ตามนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานมหาวิทยาลยัราชภฏั        
สรุาษฎร์ธานีรวมทั้งเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
และปฏิบตัิ  

ตุลาคม – พฤศจิกายน         
2561  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
บุคลากรรับทราบ    
และปฏิบตัิตามนโยบาย
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 
ตุลาคม – พฤศจิกายน         
2561  

บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติตามเจตจ านง     
การปฏิบัตติามนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
มหาวิทยาลยัฯ  
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โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดในการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม   
งบประมาณ/   
ระยะเวลา  

ตัวชี้วัด    
(KPI)    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.โครงการการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน     
   วัตถุประสงค์      
   เพือ่ให้การตรวจสอบครอบคลุมการปฏิบัตงิานที่อาจสง่ผลตอ่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชนส์่วนรวม 
   กิจกรรม    
  2.1 ด าเนินการตรวจสอบ การจดัซื้อ   
จัดจ้าง และงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อป้องกันการทุจริต ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ.2562     

1.ประสานหน่วยรับตรวจ ระบุวันเวลา          
เข้าประชุมเปิดตรวจ     
2.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจ          
ฝ่ายพัสดุ และกองคลัง โดยการสังเกต    
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ และตรวจสอบ 
เอกสารส าคญัที่เกี่ยวข้อง   
3.รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี   
พิจารณาสั่งการต่อหน่วยรับตรวจตามข้อ    
ตรวจพบและข้อเสนอแนะ   
4.ด าเนินการได้หรือไมไ่ด้ปฏิบัติการเพื่อหา
วิธีการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น    

เดือนตุลาคม 2561      
ถึง กันยายน 2562     

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :        
มีรายงานผลการ
ตรวจสอบท่ีครอบคลมุ
ตามประเด็นการ
ตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด ้
 

ได้รับทราบปัญหา 
อุปสรรคของการ
ด าเนินงาน ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและงบ
การเงิน ร่วมทั้งมีวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันก่อนการเกิดการ
ทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนจากการ
ด าเนินงานได้ทันเวลา 
 

   2.2 ด าเนินการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ทราบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การป้องกันการทุจริตและการเอื้อ
ประโยชนส์่วนตน 

1.จัดท าแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั         
สุราษฎร์ธาน ี
2.จัดส่งแนวทางฯ ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน
ใช้ประกอบการด าเนินการประเมนิ
องค์ประกอบการควบคมุภายในของ
หน่วยงาน 
3.จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าดว้ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
เสนอ อธิการบดีพิจารณารับทราบ   

เดือนตุลาคม 2561     
ถึง กันยายน 2562    

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ:  
ทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมตามบริบท
ของหน่วยงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง  
สุจรติ 

มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการป้องกัน
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

5 



โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดในการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ/
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3. โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย การจัดการความรู้ในแผนปฏิบัติการและงานประกันคุณภาพ 
 (โครงการย่อย : โครงการประกันคุณภาพ) 
   วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตรเ์กิดการเรยีนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO รวมทั้ง
น าไปสู่การปฏิบตัิงานได้อย่างแท้จริง 
      2. เพื่อประเมินผลระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
      3. เพื่อให้บุคลากรคณะนิติศาสตรไ์ดร้ับทราบแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
   กิจกรรม 
   3.1 การจัดการความรู้ในงานประกัน
คุณภาพ 

1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดเตรยีมสถานท่ีและเอกสารตา่งๆ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรโดย
วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ :  
20,535 บาท 
ระยะเวลา : 
พฤษภาคม 2562  

1. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
: ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
: บุคลากรคณะ
นิติศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 
3. ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 
พฤษภาคม 2562  
4. ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : 
20,535 บาท  
 
 
 

1.บุคลากรคณะนติิศาสตรเ์กิด
การเรยีนรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของหลักการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งน าไปสู่
การปฏิบัติ งานได้อย่างแท้จริง 
2. การประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลยับรรลุตาม
เป้าหมาย 
3. บุคลากรคณะนิตศิาสตรไ์ด้
รับทราบแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ 
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ/ 
ระยะเวลา  

ตัวชี้วัด              
(KPI)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
    วัตถุประสงค ์
    1.เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  
     กิจกรรม 
     4.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน
และแนวทางการตอบแบบส ารวจเชิง
ประจักษ์  

1.เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
4.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.ประเมินผลการด าเนินงาน 
6.สรุปผลและรายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 

70,200 บาท 
เดือนพฤษภาคม 
2562 

1. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
มหาวิทยาลยัฯ มีการ
ด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคณุธรรม
และความโปร่งใส 
2. ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :    
เดือนพฤษภาคม 2562 
3. ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : 
70,200 บาท 

1.หน่วยงานมีความเข้าใจใน
หลักการปฏิบัติงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
งานภาครัฐ 
2.สามารถน าผลหรือทราบ
แนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่อคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงาน 

     4.2 จัดอบรม เรื่องการสรา้งความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

69,400 บาท 
เดือนมิถุนายน 
2562 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :        
เดือนมิถุนายน 2562
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : 
69,400 บาท 

      4.3 การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562   

8,000 บาท 
เดือนพฤษภาคม -  
เดือนกันยายน 
2562 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 
พฤษภาคม 2562            
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : 
69,400 บาท 
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