
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แบ่งออกเป็น 4 แผน
ยุทธศาสตร์ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
2. ยุทธศาสตร์สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก  
4. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปรามปรามการทุจริต  

 โดยมีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกำกับติดตามผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑   
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

๑.๑.๑ ปรับฐานความคิด
บุคคลากรและนักศึกษาให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม  

๑.๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

  ๑.๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน  

 ๑.๑.๒ ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านการทุจริต  

๑.๑.๒.๑ พัฒนาจิตสำนึก
สาธารณะ  

 ๑.๑.๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ด้านทุจริต  

๑.๑.๓.๑ นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในงาน
กลอ่มเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติต่อต้านทุจริต  

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒   
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

๒.๑.๑ วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล  

๒.๑.๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  

    ๒.๑.๑.๒ กำหนดมาตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

    ๒.๑.๑.๓ การกำหนดบทลงโทษใน
กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ 
เป็นความผิดในทางบริหาร  

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓   
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก  

๓.๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต  

๓.๑.๑.๑ พัฒนาระบบการท างาน
แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริต  

  ๓.๑.๒ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต  

๓.๑.๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต  
 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

  ๓.๑.๓ พัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต  

๓.๑.๑.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต  

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔   
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต  

๔.๑.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุกจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  

๔.๑.๑.๑ การปรับปรุงระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด บรรลุตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการดำเนินการ/ งบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้าในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต สำหรับนักศึกษา  

ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจรติ  

ร้อยละ 80  คณะ / สาขาวิชา   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ  

ไม่ม ี

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้าในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต สำหรับบุคลากร  

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจรติ  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั / คณะ / สำนัก / กอง   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ   
ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  

ไม่ม ี

วิเคราะหค์วามเสี่ยงและกำหนด
มาตรการจัดการความเสีย่งท่ี
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

มหาวิทยาลยัมีการวเิคราะห์
ความเสีย่งและมาตรการในการ
จัดการความเสีย่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยั / คณะ / สำนัก   
/ กอง  

  ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ  

ไม่ม ี

กิจกรรมส่งเสริมการมีจติสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษา  

1.จำนวนกิจกรรมด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  
2.ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั / คณะ / สาขาวิชา    ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ  

ไม่ม ี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และจิตสาธารณะ  

1.จำนวนกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต
สาธารณะ  
2.ร้อยละของ นศ. ร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 80  คณะ / สาขาวิชา   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ  

ไม่ม ี

 

 



กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด บรรลุตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการดำเนินการ/ งบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำรงชีวิตบุคลากร  

1.ระดับความเข้าใจของบุคคลากร
เกี่ยวกับการน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และดำรงชีวิต  
2.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั  /คณะ  /สานัก   
 /กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละของข้อมูลทีม่ีการเผยแพรอ่ย่าง
ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

เผยแพร่แผน / ผลงานจดัซื้อจัดจ้าง 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลยั  

จำนวนของหน่วยงานท่ีมีการเผยแพร่
แผนการจดัซื้อจัดจา้งและประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง  

ร้อยละ 70  มหาวิทยาลยั / คณะ / สำนัก / กอง   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

ประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยั  

1. จำนวนหน่วยงานท่ีผู้บริหาร
หน่วยงานไดร้ับการะประเมินคณุธรรม
และธรรมาภิบาล 
โดยคณะกรรมการประเมินการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  
2.คะแนนผลการประเมินของผู้บรหิาร  

ร้อยละ 7๐  
  
  
  
  
ไม่น้อยกว่าระดับดี  

มหาวิทยาลยั  /สานักอธิการบดี  /
คณะ  /สานัก  /กอง  

 ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต   

จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่วข้องที่เข้า
อบรม การจดัซื้อจัดจ้างของภาครฐั  

ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี



กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด บรรลุตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการดำเนินการ/ งบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค 

การอบรมให้ความรู้และปลูกจิต 
สำนึกในการปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณ  

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน  ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

กำหนดมาตรการ กลไก และ ระบบใน
การป้องกันการรับสินบน  

มหาวิทยาลยั มีมาตรการกลไกและ
ระบบการป้องกันการรับสินบน  

มีมาตรการกลไกและ
ระบบการป้องกันการ
รับสินบน  

นิติกร   ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

โครงการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้งผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

จำนวนระบบการเผยแพร่ข้อมลูการ
จัดการจดัซื้อจัดจา้งผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

1. ระบบ  
  

กองคลัง  ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

โครงการปรับปรุงระบบช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนและการจัดการ ข้อ
ร้องเรียน  

จำนวนระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน  1. ระบบ  
  

งานประชาสัมพันธ์  /งานนิติกร  ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

โครงการสร้างความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส  

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม  

ร้อยละ 80  ทุกหน่วยงาน    ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

โครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร  

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ระดับมากกว่า 4  
  
ร้อยละ 80  

ทุกหน่วยงาน    ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

 



กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด บรรลุตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการดำเนินการ/ 
งบประมาณ 

ปัญหา/ อุปสรรค 

โครงการอบรมเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
สื่อสัตย์สุจริต กลุม่ผู้บริหาร  

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ร้อยละ 80 หรือ
มากกว่าร้อยละ 80  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

โครงการอบรมเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
สื่อสัตย์สุจริต กลุม่บุคลากรสาย
สนับสนุน  

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ร้อยละ 80 หรือ
มากกว่าร้อยละ 80  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

โครงการอบรมเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กรด้านทัศนคติ ค่านิยม และความ
สื่อสัตย์สุจริต กลุม่อาจารย์  

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  
  
2. ร้อยละผูเ้ข้าอบรม  

ร้อยละ 80 หรือ
มากกว่าร้อยละ 80  

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4  การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

โครงการจดัการข้อร้องเรียน  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในระยะเวลาตามที่กำหนด  

ร้อยละ 80  มหาวิทยาลยั  /สานักอธิการบดี  /
คณะ  /สานัก  /กอง  

  ดำเนินการแล้ว  
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 ระหว่างดำเนินการ  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่ม ี

 



 

 



 

 

 









 



 


