
 
 
 
 
 
 

รายงานการกำกบัติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รอบ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 

 
 
 



กิจกรรม / โครงการ / 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน ผลการดำเนินการ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้าในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต สำหรับนักศึกษา  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

ร้อยละของนักศึกษาที่รับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต  

ร้อยละ 80  คณะ / สาขาวิชา   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ  

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเขา้ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต สำหรับบุคลากร  
(งบประมาณ 5,000 บาท) 

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก / 
กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก   
/ กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ   
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสำนึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับ
นักศึกษา  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

1.จำนวนกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  
2.ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลัย / คณะ / สาขาวิชา   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
ปีการศึกษา 2565 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 



กิจกรรม / โครงการ / 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

1.จำนวนกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ  
2.ร้อยละของ นศ. ร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 80  คณะ / สาขาวิชา   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ  

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำรงชีวิตบุคลากร  
(งบประมาณ 5,000 บาท) 

1.ระดับความเข้าใจของบุคคลากร
เกี่ยวกับการน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและดำรงชีวิต  
2.จำนวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมอบรม  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั  /คณะ  /สานัก   
 /กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

ร้อยละของข้อมูลทีม่ีการเผยแพร่
อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เผยแพร่แผน / ผลงานจดัซื้อจัดจ้าง 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลยั  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

จำนวนของหน่วยงานท่ีมีการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้างและ
ประกาศจดัซื้อจัดจา้ง  

ร้อยละ 70  มหาวิทยาลยั / คณะ / สำนัก / กอง   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

1. จำนวนหน่วยงานท่ีผู้บริหาร
หน่วยงานไดร้ับการะประเมิน
คุณธรรมและธรรมาภบิาล 
โดยคณะกรรมการประเมินการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  
2.คะแนนผลการประเมินของ
ผู้บริหาร  
 

ร้อยละ 7๐  
  
  
  
  
ไม่น้อยกว่าระดับดี  

มหาวิทยาลยั  /สานักอธิการบดี  /
คณะ  /สานัก  /กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 



กิจกรรม / โครงการ / 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน ผลการดำเนินการ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่วข้องที่
เข้าอบรม การจัดซื้อจดัจ้างของ
ภาครัฐ  

ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

การอบรมให้ความรู้และปลูกจิต 
สำนึกในการปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณ  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน  ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

กำหนดมาตรการ กลไก และ ระบบใน
การป้องกันการรับสินบน  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

มหาวิทยาลยั มีมาตรการกลไกและ
ระบบการป้องกันการรับสินบน  

มีมาตรการกลไกและระบบการป้องกัน
การรับสินบน  

นิติกร   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

จำนวนระบบการเผยแพร่ข้อมลูการ
จัดการจดัซื้อจัดจา้งผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

1. ระบบ  
  

กองคลัง  ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการปรับปรุงระบบช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนและการจัดการ ข้อ
ร้องเรียน  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

จำนวนระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน  

1. ระบบ  
  

งานประชาสัมพันธ์  สำนักงาน
กฎหมาย 

ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการสร้างความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม  

ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 



กิจกรรม / โครงการ / 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน ผลการดำเนินการ 

โครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผู้เข้าอบรม  

ระดับมากกว่า 4  
  
ร้อยละ 80  

ทุกหน่วยงาน   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
สื่อสัตย์สุจริต กลุม่ผู้บริหาร  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผู้เข้าอบรม  

ร้อยละ 80 หรือมากกว่าร้อยละ 80  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
สื่อสัตย์สุจริต กลุม่บุคลากรสาย
สนับสนุน  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผู้เข้าอบรม  

ร้อยละ 80 หรือมากกว่าร้อยละ 80  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
สื่อสัตย์สุจริต กลุม่อาจารย์  
(งบประมาณ 10,000 บาท) 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผู้เข้าอบรม  

ร้อยละ 80 หรือมากกว่าร้อยละ 80  สำนักศิลปและวัฒนธรรม   ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4  การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

โครงการจดัการข้อร้องเรียน  
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขในระยะเวลาตามที่กำหนด  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั  /สานักอธิการบดี  /
คณะ  /สานัก  /กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

 

 


