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รายงานการการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคม มจพ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. สร้างจิตส านึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร 
1. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเชิงบูรณาการ “ พ.ร.บ.วินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 

80 
3.51 

ด าเนินการจัดโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561   
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 223 คน  
จากบุคลากร ที่ก าหนดไว้  230 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.96 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.44 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน
และกองบริหารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักงานอธิการบดี  

2. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
ของบุคลากร 
ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 

80 
3.51 

 

ด าเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี                  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 304  คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  300 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.58  
 

กองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี  

  



-2- 
 

 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 2. ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่บุคลากรและนกัศึกษา  
1.  อบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : 
วิทยากรตัวคูณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อ
การทุจริต : วิทยากรตัวคูณ 
 

 
 
 

 
2 

มีการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 2 คร้ัง ผ่านการด าเนินการโครงการ ดังนี้  
1.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562  
2.  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต รายวิชา 080203910Anti-Corruption  
    วันที่ 7 และ 14 มีนาคม 2562 
 

ทีมวิทยากรตัวคูณ 

2. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
ของบุคลากร 
ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 

80 
3.51 

 

ด าเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี                  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 304  คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  300 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.58  
 

กองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี  
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 3. พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียน การเรียนการสอน และรูปแบบการป้องกันการทจุริตตามแนวคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง  
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต  

1. การจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร
ต้านทุจริต รายวิชา 080203910  
Anti-Corruption  
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนหลักสูตรต้านทุจริตที่มีการจัดการ
เรียนการสอน  
 

 
 
 
 

1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรต้านทุจริต รายวิชา 
080203910 Anti-Corruption ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 (มกราคม – เมษายน 2562) 
เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิศวกร ซึ่งนักศึกษาทุกภาควิชาสามารถลงเรียนได้ จ านวน  
3 รายวิชา ได้แก่  
1. วิชา Work Ethics 01213702 ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (ภาคการศึกษาที่ 2/2560) 
2. วิชา Work Ethics 01403003 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
    (ภาคการศึกษาที่ 2/2560) 
3. วิชา Ethics for Profession 010813901ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
    (ภาคการศึกษาที่ 2/2560) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร๋ 
คณะศิลปศาสตร์ 
ประยุกต์และทีม 
วิทยากรตัวคูณ 
 

2.  อบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทน
ต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ 
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความ
อายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยากร 
ตัวคูณ 
 

 
 
 

 
2 

มีการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 2 คร้ัง ผ่านการด าเนินการโครงการ ดังนี้  
1.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562  
2.  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต รายวิชา 080203910Anti-Corruption  
    วันที่ 7 และ 14 มีนาคม 2562 
 

ทีมวิทยากรตัวคูณ 
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 

ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง
คนไทยไม่โกง ที่  มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. 
วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขต
ระยอง  
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนวิทยาเขตที่เผยแพร่สื่อ 
ประชาสัมพันธ์  
 

 
 
 
 
 
 
3 
 

มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทย 
ไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2562)  

ทีมวิทยากรตัวคูณ             
กองกลาง กองงานวิทยา
เขตปราจีนบุรี และกอง
งานวิทยาเขตระยอง 

2. การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติชอบ  
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
2 

มีการเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริต รูปแบบการทุจริต แนวโน้มการทุจริตในประเทศไทย 
และความผิดของผู้ที่กระท าการทุจริต รวมถึงข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริม    
การป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยและของ ป.ป.ช. ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวกองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – พฤษภาคม 2562 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ   

กองกฎหมาย  
ส านักงานอธิการบดี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
มาตรการ 1. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจรติต่อประชาคม มจพ.  

1. การประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยการประกาศเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบ
กันโดยทั่วกัน 
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
มีการเผยแพร่ประกาศเจตจ านงในการ
ปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
1 

อยู่ในระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
และความโปร่งใส และนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่มุ่งเน้นสู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ไว้ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบกันโดยทั่วกัน 
 

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยกรมนุษย์ 
และส านักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ   

มาตรการ 2. การยกย่องและประกาศคุณงามความดีของบุคลากร   
2. โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2561 

ตัวชี้วัด  
-ร้อยละของจ านวนส่วนงานที่เสนอชื่อเป็น
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน 
-ร้อยละของจ านวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ระดับส่วนงานที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบตัร 
-คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร 
 

 
 

70 
 

80 
 

3.51 
 

มีการด าเนินการจัดโครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2561 โดยมีส่วนงานเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น จ านวน 22 ส่วนงาน จาก 25 ส่วนงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคิดเป็นร้อยละ 81  โดยมีการ
ด าเนินการจัดพิธีมอบโล่และเกียรติคุณจากอธิการบดี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  โดยผลการประเมิน               
ในส่วนร้อยละของจ านวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติคุณ อยู่ใ นระหว่าง
ด าเนินการ 
 

ศูนย์ส่งเสริมสวสัดิการ
และสิ่งจงูใจ  
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
3 โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้ เกษียณ 

มจพ. 
ตัวชี้วัด  
-จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ 
บุคลากรเกษียณอายุ 
-ร้อยละของจ านวนผู้เกษียณอายุที่เข้า 
ร่วมงาน 
-คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร 
เกษียณอายุ 
 

 
 
 

600 
 

80 
 

3.51 

 
 
 
 

-ก าหนดการจัดในเดือนกันยายน 2562- 

ศูนย์ส่งเสริมสวสัดิการ 
และสิ่งจงูใจ  

มาตรการ 3. ควบคุม ก ากับ และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบตัิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร   
 การรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณ

ของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ระดับส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัด 
จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง
มหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

2 

ส่วนงานมีการรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ระดับส่วนงานในรอบ  6 เดือน มายังกองกฎหมาย และกองกฎหมายท าหน้าที่สรุปข้อมูลเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณทุกรอบการรายงานผลการก ากับดูแล
จรรยาบรรณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) เรียบร้อยแล้ว 
 

กองกฎหมาย และ 
ทุกส่วนงาน    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดการทุจริตเชิงนโยบาย  
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
1. โครงการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในเชิงบูรณาการ “ พ.ร.บ.วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 

80 
3.51 

ด าเนินการจัดโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561   
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 223 คน  
จากบุคลากร ที่ก าหนดไว้  230 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.96 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.44 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายในและกอง
บริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักงานอธิการบดี  

2. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
ของบุคลากร 
ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 

80 
3.51 

 

ด าเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษเร่ือง แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 304  คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  300 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความ                 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.58  
 

กองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี  
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
และสิทธิพลเมือง 
ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ระดับคะแนนของผู้ที่ มีความรู้ เพิ่ ม              
มากขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ (จากคะแนน
เต็ม 10) 
 

 
 
 

80 
3.51 

 
8 

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิพลเมือง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 125 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้  125 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เท่ากับ 4.14 และมีระดับคะแนนของผู้ที่มีความรู้เพิ่มมากข้ึนหลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 8.10  
 

คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ 

มาตรการ 2. การก าหนดแนวปฏิบัติทีด่ี หรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดีในการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบในแต่ละด้าน    
2. การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย 

หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดี              
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ                  
มิชอบในแต่ละด้าน    
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย หรือ
กลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดี ฯ  
  

 
 
 
 
 
2 

มีการจัดท ามาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการที่ดี              
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในแต่ละด้าน  และเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพื่อรับทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนงานให้ถือปฏิบัติตาม จ านวน  7 เร่ือง ได้แก่  
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

กองกฎหมาย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. สร้างกลไกการปอ้งกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  
1. การรายงานผลการก ากับดูแลการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วดักิจกรรม 
จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง
มหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
1 

ส่วนงานมีการรายงานผลการการก ากับดูแลการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน มายังกองกฎหมาย และกองกฎหมายท าหน้าที่สรุปข้อมูล
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการก ากับดูแลการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ     
6 เดือน (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) เรียบร้อยแล้ว 
 

กองกฎหมายและ    
ทุกส่วนงาน 

2. การรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ระดับส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง
มหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

2 

ส่วนงานมีการรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณระดับ
ส่วนงานในรอบ  6 เดือน มายังกองกฎหมาย และกองกฎหมายท าหน้าที่สรุปข้อมูลเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณทุกรอบการรายงานผลการก ากับดูแล
จรรยาบรรณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) เรียบร้อยแล้ว 
 

กองกฎหมาย และ 
ทุกส่วนงาน    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต   
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. ปรับปรุงระบบการร้องเรียนการทุจริตให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น   
1. สร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทั้ง 

ในระบบเอกสารและเว็บไซด์ 
ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
จ านวนช่องทางการร้องเรียนและแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของบุคลากร  
 

 
 
2 

มหาวิทยาลัยมีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทางการส่งเรื่องโดยตรงมาทางกองกฎหมายด้วยตนเอง หรือส่งเรื่องผ่านทางอีเมล์ของ             
กองกฎหมายก็ได้ law@kmutnb.ac.th หรือผ่านทางช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซด์
ของมหาวิทยาลัย และผ่านช่องทาง Facebook กองกฎหมาย  
 
 

กองกฎหมาย และ
กองส่งเสริมวิชาการ  

2. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง
คนไทยไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. 
วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขต
ระยอง  
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนวิทยาเขตที่เผยแพร่สื่อ 
ประชาสัมพันธ์  
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มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทย 
ไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 จนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2562)  

ทีมวิทยากรตัวคูณ             
กองกลาง กองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี 
และกองงานวิทยาเขต
ระยอง 
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