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รายงานการการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2561  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคม มจพ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. สร้างจิตส านึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร 
1. โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ   

 
 

80 
3.75 

ด าเนินการจัดโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561  
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 95 คน จากบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ที่ก าหนดไว้  84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 117.28 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.60 

 

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์   

2. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหาร
มหาวิทยาลัยด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ระดับความส าเร็จของโครงการ   

 
 
 

80 
5 

ด าเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักนิติธรรมและ                 
ธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี                  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 339 คน จ าแนกเป็นบุคลากรของส านักงานอธิการบดี จ านวน 
115 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 84 คน  คิดเป็นร้อยละ 113 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

กองกฎหมาย 

3.  โครงการส่งเสริมการบริหารองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดโครงการ  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- จ านวนหน่วยงานที่น าผลจากโครงการมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน   
 

 
 
 

80 
3 

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุต์ 
รวม 28 คน ท าให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในงานที่ท า โดยร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 100 และมี 3 หน่วยงานที่น าผลจากโครงการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน   
 

คณะศิลปศาสตร์ 
ประยุกต์  
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.  โครงการสนับสนุนให้บุคลากรน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ  
ตัวชี้วัดโครงการ  
- จ านวนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก               
ธรรมาภิบาลที่บุคลากรน ามาถ่ายทอด   
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ    

 
 
 
3 
 

3.51 

มีการบรรยายในที่ประชุมหน่วยงาน วาระที่ 3.1 การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยฝ่ายวางแผนและวิจัย เร่ือง การน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยส านักงานคณบดี เรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้  
จ านวนเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่บุคลากรน ามาถ่ายทอด  จ านวน 2 เรื่อง  
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  เท่ากับ 4.19    
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มาตรการ 2. ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่บุคลากรและนกัศึกษา  
1.  อบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : 
วิทยากรตัวคูณ 
ตัวชี้วัดโครงการ  
- จ านวนครั้งในการอบรมให้ความรู้การปลูกฝัง
วิ ธี คิ ดแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตั วและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ 
 

 
 
 
 
 
2 

มีการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 3 ครั้ง ผ่านการด าเนินการโครงการ ดังนี้  
1.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 
2.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดล้อม วทอ. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ทีมวิทยากรตัวคูณ 

2. โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ   

 
 

80 
3.75 

ด าเนินการจัดโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561  
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 95 คน จากบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ที่ก าหนดไว้  84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 117.28 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.60 

 

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์   



-3- 
 

 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหาร
มหาวิทยาลัยด้วยหลักนิติธรรมและ 
ธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ระดับความส าเร็จของโครงการ   

 
 
 

80 
5 

ด าเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักนิติธรรมและ                 
ธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี                  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 339 คน จ าแนกเป็นบุคลากรของส านักงานอธิการบดี จ านวน 
115 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 84 คน  คิดเป็นร้อยละ 113 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

กองกฎหมาย 

มาตรการ 3. พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียน การเรียนการสอน และรูปแบบการป้องกันการทจุริตตามแนวคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง  
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต  

1. โครงการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน 
การสอน รายวิชาด้านจรรยาบรรณของ 
นักศึกษา  
ตัวชี้วัดโครงการ 
จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาจรรยาบรรณ 

 
 
 
 

1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดรายวิชาเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิศวกร ซึ่งนักศึกษา              
ทุกภาควิชาสามารถลงเรียนได้ 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) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

2.  อบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทน
ต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ 
ตัวชี้วัดโครงการ  
-  จ านวนครั้ ง ในการอบรมให้ความรู้                   
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม                       
จิตพอเพี ย ง  ความอายและไม่ทนต่ อ                  
การทุจริต : วิทยากรตัวคูณ 
 

 
 
 
 
 
2 

มีการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยากรตัวคูณ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 3 ครั้ง ผ่านการด าเนินการโครงการ ดังนี้  
1.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 
2.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
3.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธาและสิ่งแวดล้อม วทอ. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ทีมวิทยากรตัวคูณ 
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  เรื่อง วัยใส                   

ใจสะอาด  
ตัวชี้วัดโครงการ  
- จ านวนคร้ังในการเผยแพร่สื่อ 
ประชาสัมพันธ์ เร่ือง วัยใส ใจสะอาด  
 

 
 
 
1 

มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง วัยใส ใจสะอาด ให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วทอ. ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วทอ. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ทีมวิทยากรตัวคูณ              

 เผยแพร่สื่อสื่อสร้างสรรค์ โตไปไม่ โกง                
ตอน โดนัท 
ตัวชี้วัดโครงการ  
- จ านวนครั้งในการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ 
โตไปไม่โกง ตอน โดนัท 
 

 
 
 
1 

มีการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โตไปไม่โกง ตอน โดนัท ให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วทอ. ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วทอ. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ทีมวิทยากรตัวคูณ              
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
มาตรการ 1. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจรติต่อประชาคม มจพ.  

1. การเผยแพร่ประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต  
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
มีการเผยแพร่ประกาศเจตจ านงในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ 

 
 
 
1 

มีการเผยแพรแ่ละเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบ  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
- นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มุ่งเน้นสู่การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใส  
 

กองบริหารและจัดการ
ทรัพยกรมนุษย์ 

มาตรการ 2. การยกย่องและประกาศคุณงามความดีของบุคลากร   
2. โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2560 

ตัวชี้วัด  
-ร้อยละของจ านวนส่วนงานที่เสนอชื่อเป็น
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน 
-ร้อยละของจ านวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ระดับส่วนงานที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบตัร 
-คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร 

 
 

70 
 

80 
 

3.51 
 

ด าเนินการจัดโครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2560 โดยมีส่วนงานเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
จ านวน 19 ส่วนงาน จาก 25 ส่วนงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคิดเป็นร้อยละ 76  
ด าเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานเข้าร่วมพิธี จ านวน 30 คน จากทั้งหมด                
31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77  
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงานที่เข้า
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.20 

ศูนย์ส่งเสริมสวสัดิการ
และสิ่งจงูใจ  

3 โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้ เกษียณ 
มจพ. 
ตัวชี้วัด  
-จ านวนผู้ เข้ า ร่ วมแสดงมุทิตาจิตแด่
บุคลากรเกษียณอายุ 
-ร้อยละของจ านวนผู้เกษียณอายุที่เข้า
ร่วมงาน 
-คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
เกษียณอายุ 

 
 
 

600 
 

80 
 

3.51 

ด าเนินการจัดงาน ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วม
งานทั้งสิ้น 636 คน ทั้งนี้ จากผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 40 คน มาเข้า
ร่วมงาน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร                 
ผู้เกษียณต่อการจัดงาน เท่ากับ 4.44  

ศูนย์ส่งเสริมสวสัดิการ 
และสิ่งจงูใจ  
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมมอบรางวัล : ครูในดวงใจ นักวิจัย

ดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  
ตัวชี้วัด  
จ านวนผู้ได้รับรางวัล 

 
 
 

9 

ด าเนินการจัดโครงการมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จ.กาญจนบุรี มีผู้ ได้รับ
รางวัล จ านวน 10 รางวัล โดยแยกเป็นรางวัลผู้สอนดีเด่น 1 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่น 1 รางวัล 
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จ านวน 6 รางวัล และรางวัลจัดท าโครงการ/กิจกรรมดี เด่น จ านวน                                
2 รางวัล  
 

คณะวิศกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี  

5. โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา 
ตัวชี้วัด  
จ านวนนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี  

 
 

10 

มีนักศึกษาที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 22 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่
ประกอบคุณงามความดี ประเภทอุทิศตนช่วยเหลืองานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้น า
นักศึกษา) และมีนักศึกษา จ านวน 6 คน เป็นนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีประเภทอุทิศตน
ช่วยเหลืองานส่วนรวมของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย (ประเภทนักศึกษาทั่วไป)  
 

กองกิจการนักศึกษา  

มาตรการ 3. ควบคุม ก ากับ และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบตัิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร   
 การรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณ

ของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ระดับส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัด 
จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง
มหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

2 

ส่วนงานมีการรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ระดับส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุก 6 เดือน และ 12 เดือน จ านวนรวม 2 ครั้ง 
มายังกองกฎหมาย และกองกฎหมายท าหน้าที่สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผล                 
การก ากับดูแลจรรยาบรรณทุกรอบการรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณ 
 

กองกฎหมาย และ 
ทุกส่วนงาน    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดการทุจริตเชิงนโยบาย  
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
1. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรการ       

ในการออกค าสั่งทางปกครอง  
ตัวชี้วัดโครงการ 
ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ระดับความส าเร็จของโครงการ   

 
 
 

80 
5 
 

ด าเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรการในการออกค าสั่งทางปกครอง เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการที่ทั้งสิ้น 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เท่ากับ 4.63 
 

กองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี  

2. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง การบริหารจัดการภายใต้ พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตัวชี้วัดโครงการ 
ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ระดับความส าเร็จของโครงการ   
 

 
 
 
 

80 
3.51 

 

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน เร่ือง การบริหารจัดการภายใต้ พรบ.                
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 227 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.77 และมีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.40  
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ส านักงาน
อธิการบดี  

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐภายใต้หลัก                    
ธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดโครงการ  
ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ระดับความส าเร็จของโครงการ   
 

 
 

 
 

80 
3.51 

 

ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามนโยบายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐภายใต้                              
หลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่  21 -22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 109 และมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.29 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ส านักงาน
อธิการบดี 
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ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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 าแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดีในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อรับทราบและแจ้งเวียน
ทุกส่วนงานให้ถือปฏิบัติตาม จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
1. จัดท านโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ตามหนังสือ ที่ 594/2561 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561     
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนการบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียน พร้อมคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ตามหนังสือที่ กม 604/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561  
3. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

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 12 เดือน จ านวน 1 ครั้ง มายังกองกฎหมาย และกองกฎหมายท า
หน้าที่สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการก ากับดูแลการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
 

กองกฎหมายและ    
ทุกส่วนงาน 

2 การรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ระดับส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดกิจกรรม 
จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง
มหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 

2 

ส่วนงานมีการรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณของคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณระดับ
ส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุก 6 เดือน และ 12 เดือน จ านวนรวม 2 ครั้ง มายังกอง
กฎหมาย และกองกฎหมายท าหน้าที่สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการก ากับดูแล
จรรยาบรรณทุกรอบการรายงานผลการก ากับดูแลจรรยาบรรณ 
 

กองกฎหมาย และ 
ทุกส่วนงาน    

มาตรการ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
1. โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตาม 

นโยบายรัฐบาล  
(โครงการเราท าความดี ด้วยหัวใจ)  
ตัวชี้วัดโครงการ  
- คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวทิยาลัย)  
ตัวชี้วัดโครงการ  
- ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 

3.51 
 

80 
 
 

60 

(โครงการเราท าความดี ด้วยหัวใจ) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการสืบสาน
รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่างๆ ซึ่งได้จัดให้
นักศึกษาจิตอาสา มีการทาสีฟุตบาทบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการจ านวน 85 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 100 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 3.85  
(โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษา    
มีจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ โดยท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมปลูกฝังเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดี 
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน/ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย/ช่วยเหลือสังคม ซึ่งจัดให้นักศึกษาทาสี
บริเวณหน้าลิฟต์และผนังสนามกีฬาในอาคาร 40 ปี มจพ. โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจ านาน 
15 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  

กองกิจการนักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต   
 

ล าดับที่  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

มาตรการ 1. ปรับปรุงระบบการร้องเรียนการทุจริตให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น   
1 สร้างช่องทางในการร้องเรียน 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
จ านวนช่องทางการร้องเรียนและแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของบุคลากร  
  

 
 
2 

กองกฎหมายมีการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนกรณีทั่วไป และกรณีการร้องเรียนการทุจริต 
โดยในคู่มือดังกล่าวได้ก าหนดให้ช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทางการส่งเรื่องโดยตรงมาทางกองกฎหมายด้วยตนเอง หรือส่งเรื่องผ่านทางอีเมล์ของ             
กองกฎหมายก็ได้ law@kmutnb.ac.th  
 

กองกฎหมาย  
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