
 

 
 
 
 
 

รายงานผล 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 รอบ 6 เดือน  (ไตรมาส 1-2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 



รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------------ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย  

 บัดนีไ้ด้มีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนฯ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลา                     

ที่ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
กิจกรรม 
   1.1 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน ์  
ทับซ้อนและการทรุจิตประจ าป ี

1.ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง  
2.จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อนและการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562  
3.ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใน
รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกดิผลประโยชน์      
ทับซ้อนต่อการปฏิบตัิงาน 
 

- ธันวาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  1.2 การประกาศเจตจ านงการปฏิบัติตาม
นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

อธิการบดีประกาศเจตจ านงการปฏิบัติตาม
นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561รวมทั้ง
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ 
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรบัทราบ   
ถือปฏิบัติ    
   

- พฤศจิกายน 2561 ส านักงานอธิการบด ี
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลา                      

ที่ด าเนินการ  
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

  2.โครงการการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
กิจกรรม  
   2.1 ด าเนินการตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้าง  
และงบการเงิน ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อ 
ป้องกันการทุจริตตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562     

ด าเนินการเข้าตรวจ หน่วยรับตรวจ   
1.กองคลัง เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562  ดังนี้  
   1.1 สอบทานการควบคุมการเงนิการคลัง  
ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร การรับ-จ่ายเงิน  
เงินสดในมือ การน าเงินส่งคลัง การบันทึก 
บัญชี เงินทดรองจ่าย 
   1.2 ตรวจสอบการรับ – จ่าย เงินของ
มหาวิทยาลยัผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
(e-payment) 
    1.3 ตรวจทานงบการเงินตามขอ้บังคับ
การเงินงบประมาณและให้ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบรหิารการเงิน 
     รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี
รับทราบ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 และ
แจ้งผลการตรวจสอบต่อกองคลังรบัทราบและ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ   

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (เดือน
ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลา                      

ที่ด าเนินการ  
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

 2.ฝ่ายพัสดุ ด าเนินการเข้าตรวจ รอบที่ 1     
ไตรมาส 1 และ 2 (ข้อมูล ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562) เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2562 ประเด็นการจัดหาพัสดุเพื่อการ
บริหารจดัการถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความต้องการ ซึ่งด าเนินการตรวจสอบ
แล้ว จ านวน 24 โครงการ จาก 87 โครงการ  
ที่มีการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 63 โครงการ  

   

2.2 ด าเนินการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลยั เพื่อให้ทราบว่ามี
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการป้องกัน
การทุจริตและการเอื้อประโยชน์สว่นตน 

1.จัดท าแนวทางการด าเนินงานด้าน         
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี และจัดส่งแนวทางฯ ดังกล่าวให้
ทุกหน่วยงานใช้ประกอบการด าเนนิการ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เมื่อ 13 มีนาคม 2562   
2.จัดส่ง แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในให้หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)เมื่อวันท่ี 
26 เมษายน 2562 และอยู่ระหว่างด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย   
เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินระบบควบคมุ
ภายในเสนออธิการบดี   

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (เดือน
ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา                      
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3. โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย การจัดการความรู้ในแผนปฏิบัติการและงานประกันคุณภาพ 
   กิจกรรม 
   3.1 การจัดการความรู้ในงานประกัน
คุณภาพ 

1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารต่างๆ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ในวันพุธ
ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

20,480 บาท 15 พฤษภาคม 
2562 

ฝ่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

คณะนติิศาสตร ์

4.โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
  กิจกรรม 
  4.1 ประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตอบแบบส ารวจเชิงประจกัษ์ 

1.จัดท าบันทึกเชิญทุกหน่วยงานประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตอบ
แบบส ารวจเชิงประจักษ ์
2. จัดเตรยีมสถานท่ีและเอกสารตา่งๆ 
3. ด าเนินการจดัประชุมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร  
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

70,200 บาท 
 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 
พฤษภาคม 2562 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14
พฤษภาคม 2562 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลยัราชภฏั       

สุราษฎร์ธาน ี
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