




ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างจิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงานและสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้  จะเป็นกรอบแนวทางที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมและโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านการต่อต้าน
การทุจริตให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



สำรบัญ 

หน้ำ 

ส่วนที่ 1  แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ส่วนที ่3  กิจกรรม/โครงการของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 13 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต     15 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (กิจกรรม) 18 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (โครงการ) 20 

ภำคผนวก 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1152/256๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- แบบฟอร์มรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



ส่วนที่ 1 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต    

และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2563 – 2565)



แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

เป็นแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2 ของประเทศ อันประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และเกี่ยวข้อง
กับแผนระดับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

๑

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
เป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
1) วิสัยทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
2) เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงกว่า 
ร้อยละ 50 

3) วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน 
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
สร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 

สกัดกั้นกำรทจุริตเชิงนโยบำย 

พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทจุริต 

ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศ 

๒



สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย ในภำพรวม 
เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด   ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
ค่าเป้าหมาย  ปี 2563 - 2565 ดัชนีการรบัรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 

และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50 คะแนน 

แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) เป้ำหมำย 

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
๒) ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

 ปี 2565 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

 ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ปี 2565 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ปี 2565 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

  ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ ์85 คะแนนขึ้นไป) 
เป้าหมายที ่2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
ตัวชี้วัดที่ ๒.1 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 

 ปี 2565 จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 10 
ตัวชี้วัดที่ ๒.2 จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 

 ปี 2565 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 10 

๓



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 



แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นการมุ่งเน้นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)  และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รวมถึงนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อีกทั้งหน่วยงานได้ตระหนักว่านักศึกษาและบุคลากรจะเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติ ในการพัฒนาประเทศจึงควรปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้านการทุจริตใน 
ทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล

รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได ้
4. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมโดยการยกย่องและเล็งเห็นคุณค่าของ

การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้ำหมำย 
1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจิตส านึกและตระหนักใน

การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
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3. นโยบาย/มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ  มีส่วนร่วมในการปลูกฝังและสร้างนวัตกรรม
ในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน 

กำรก ำกับติดตำม 
ในกำรก ำกับติดตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะมีการรายงานการก ากับติดตามฯ  เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินการของกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

2. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงในแผนระดับที่ 3 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริตฯ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3
2. แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
3. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
สร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจริต 

เป้ำหมำยที่ 1 ประชำชนมีวัฒนธรรมและ  
      พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยำวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของประชำชนที่มีวัฒนธรรม
ค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันำกำรจัดกำรศกึษำให้มคีุณภำพมำตรฐำนสำกล 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุม

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
อย่ำงมีคุณภำพ  

มีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล   

๕



ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

เป้ำหมำยที่ 1 ประชำชนมีวัฒนธรรมและ  
      พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
อย่ำงมีคุณภำพ  

มีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล   

กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันำกำรจัดกำรศกึษำให้มคีุณภำพมำตรฐำนสำกล 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุม

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๖



แผนปฏิบัติรำชกำร  ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันำกำรจัดกำรศกึษำให้มคีุณภำพมำตรฐำนสำกล 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการปฏิบัติงาน 
มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา โดยเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
การค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบัน  
ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บูรณาการ กิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้  
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียน ที่มีศักยภาพสูง และมีผลการเรียนดี  
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ 
การดูแลอย่างเหมาะสมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ท างานได้ทันท ี

เป้ำประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติใฝ่รู้   สู้งำน เชี่ยวชำญเทคโนโลยี       
มีคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนำคุณภำพชีวิตของนักศึกษำทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ

เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีคุณภำพ 

มีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล  ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
เป็น Digital University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ที่ 5.1 
มีระบบพัฒนำทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี

เป้ำประสงค์ที่ 5.2
ปฏิรูปมหำวิทยำลัยเป็น Digital University

เป้ำประสงค์ที่ 5.3
กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวเอื้อต่อกำรแข่งขันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมหลักกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล

เป้ำประสงค์ที่ 5.4
มหำวิทยำลัยเป็นผู้น ำด้ำน Digital Economy ตำมกำรปรับ
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงฯ

เป้ำประสงค์ที่ 5.5
มหำวิทยำลัยมีรำยได้ และทรัพย์สิน สำมำรถพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน

เป้ำประสงค์ 
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• กลยุทธ์ที่ 5.1.1.2  พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่บุคลากร

• กลยุทธ์ที่ 5.1.2.1  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดประสิทธิภาพ
การท างานได้อย่างเที่ยงตรงและมีความโปร่งใส

• กลยุทธ์ที่ 5.1.2.2  สนับสนุนการเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร

เป้ำประสงค์ท่ี 5.1

เป้ำประสงค์ท่ี 5.2 

• กลยุทธ์ที่ 5.3.1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการ
มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

• กลยุทธ์ที่ 5.3.1.2  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ด าเนินการให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

• กลยุทธ์ที่ 5.3.1.3  พัฒนาแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• กลยุทธ์ที่ 5.3.3.1  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

• กลยุทธ์ที่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและ
การด าเนินการบริหารความเสี่ยง

• กลยุทธ์ที่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
• กลยุทธ์ที่ 5.3.3.4  พัฒนากระบวนการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป้ำประสงค์ท่ี 5.3

เป้ำประสงค์ท่ี 5.4

เป้ำประสงค์ท่ี 5.5

๙



แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  :  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ :  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที ่5.3.1.3  พัฒนาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

คณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
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Stop 

Start 

Stop 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

Start 

Stop 

คณะกรรมกำรส่งเสริมและก ำกับติดตำมประเมินคุณธรรมฯ 
 

Start 

Stop 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงระบบควบคุมภำยใน 
 

Start 

Stop 

๑๐



แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  (กิจกรรม) 
กลยุทธ์ที ่5.3.3.1  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง และ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

กิจกรรมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

กิจกรรมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.256 รอบ 12 เดือน 

จัดท ารายงานความโปร่งใสในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
(ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน) 

ประกาศเจตจ านงสุจริตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร

แผนประเมินความเสี่ยง รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 

๑๑



แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  (โครงการ) 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พัฒนาคณุภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 5.3.3.1  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 5.3.3.2  สรา้งความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเก่ียวกับความส าคัญและการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง และ 5.3.3.3  สนับสนนุการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ” 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.๖4 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

โครงการปลูกจิตส านึกของนักศึกษา
เพื่อสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมตาม

นโยบาย 3D 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากร   

ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และบรหิารทรัพย์สิน 

 

โครงการความส าคัญของ
จริยธรรมการวจิัย         

ในมนุษย ์

โครงการเสรมิสร้าง        
จิตสาธารณะด้วยทักษะทาง
วิชาการเพื่อปลูกจิตส านึก

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการปฐมนิเทศ  
สายสนบัสนุนบรรจุใหม ่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบคุคลที่มีคณุภาพ
และมีคณุค่าของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564

โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

โครงการพัฒนาจติ พัฒนา
ชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ 

โครงการนักบญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ 
ครั้งท่ี 6  

โครงการสืบสานศาสตร์
พระราชา 

๑๒



ส่วนที่ 3
กิจกรรม / โครงกำรของ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ส านักงานตรวจสอบภายใน

2. คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ กองคลัง

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ กองบริหารงานบุคคล

๔. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ กองกลาง

๕. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ส านักงานตรวจสอบภายใน

๖. คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ คณะกรรมการ ส านักประกันคุณภาพ

 โปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

1. จัดท ารายงานความโปร่งใส ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน)

บุคลากรในหน่วยงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน

2. กิจกรรมการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565   โดยจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินตามแผนฯ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน

3. ประกาศเจตจ านงสุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ส านักงานอธิการบดี

4. แผนประเมินความเส่ียง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัด กองนโยบายและแผน

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ส านักประกันคุณภาพ

6. โครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน

 บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กองคลัง

8. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กองบริหารงานบุคคล

9. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10. โครงการปลูกจิตส านึกของนักศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

11. โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 6 คณะบริหารธุรกิจ

12. โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษา

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

๑๓



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพ.ศ.2564 พ.ศ.2565

13. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการเพ่ือปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

นักศึกษา/บุคลากรของหน่วยงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565

บุคลากรของหน่วยงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ

15. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรของหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๔



กลยุทธ์ที่ 5.3.1.3  พฒันาแนวปฏบิัติทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏบิัติหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตัวชี้วัด เปา้หมาย

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ การจดัท ารายงานทางการเงิน
มีความถูกต้อง เปน็ข้อมูลที่
ผู้บริหารสามารถน าไป
วิเคราะหเ์พื่อใช้ประโยชน์ได้  
รวมถึงการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

2. คณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณากล่ันกรองเกี่ยวกับ
การบริหารเงินรายได้และวินิจฉยั
ชี้ขาดในเร่ืองที่เกี่ยวกับระเบยีบ
เงินรายได้

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ การใช้จา่ยเงินรายได้เปน็ไป
ด้วยความถูกต้อง และมี
หลักเกณฑ์การปฏบิติัที่รองรับ

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

กองคลัง
ส านักงาน
อธิการบดี

3. คณะกรรมการ
บริหารงานบคุคล

เพื่อก าหนดแนวทางส่งเสริม ก ากับ
ดูแล ใหข้้าราชการปฏบิติัตาม
จรรยาบรรณและวินัย

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ การปฏบิติัหน้าที่ของบคุลากร
ประพฤติตามจรรยาบรรณ
และวินัยที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

กองบริหารงาน
บคุคล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุริต  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 :  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา

๑๕

เพื่อสอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน 
และสอบทานพิจารณาความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย



กลยุทธ์ที่ 5.3.1.3  พฒันาแนวปฏบิัติทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏบิัติหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตัวชี้วัด เปา้หมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 :  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา

๔. คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
พิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ การปฏบิติัหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยปฏบิติัเปน็ไป
ด้วยความโปร่งใสและเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

กองกลาง

๕. คณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริต
ประจ ามหาวิทยาลัย

เพื่อก าหนดนโยบายการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชั่นและทบทวน
ความเหมาะสมของกระบวนการ
และมาตรการต่างๆ  ใหม้ีความ
เพียงพอและมีประสิทธิผล

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ บคุลากรภายในหน่วยงานได้
ตระหนักถึงความเส่ียงที่จะ
ก่อใหเ้กิดการทจุริต  โดยมี
การน านโยบายและมาตรการ
ต่างๆไปปฏบิติั เพื่อใหก้าร
ท างานมีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์
สุจริตมีจริยธรรม

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

๖. คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมและ
ก ากับติดตาม
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
และปอ้งกันการทจุริตภายใน
มหาวิทยาลัยพระนครใหด้ าเนินการ
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ มหาวิทยาลัยด าเนินงาน
เปน็ไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ ส านักงาน
 ป.ป.ช.

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

ส านักประกัน
คุณภาพ

๑๖



กลยุทธ์ที่ 5.3.1.3  พฒันาแนวปฏบิัติทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏบิัติหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ตอบสนองนโยบายส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตัวชี้วัด เปา้หมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 :  สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา

7. คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนของ
คณะกรรมการ

1 คณะ มีการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเส่ียงและมีมาตรการการ
จดัการความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จา่ยทั้งหมด
ในการประชุมแต่

ละคร้ัง

1 
ปงีบประมาณ

กองนโยบาย
และแผน

๑๗

ก าหนดกลยทุธ์ และด าเนินงาน   
การบริหารความเส่ียงที่ได้รับการ
ออกแบบไว้ใหส้ามารถบง่ชี้  
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน และ
สามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่น
ระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้
ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้



กลยทุธ์ที่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแกบ่คุลากรเกี่ยวกบัความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยทุธ์ที่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกจิกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชี้วัด เป้าหมาย แผ่นดนิ เงินรายได้

จ านวนคร้ัง
ของการท า
รายงาน

1 คร้ัง ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงข้อ
ควรระวังในการปฏิบัติทีม่ี
สาระส าคัญ โดยให้ค านึงถึง
การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับทีก่ าหนดเป็นส าคัญ

- - ตุลาคม 2564 ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

2. กิจกรรมการก ากับติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 โดยจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินตามแผน
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน

เพือ่ให้ทราบถึงผลการด าเนินการ
ของกิจกรรม/โครงการที่
หน่วยงานรับผิดชอบว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดหรือไม่ รวมทัง้
ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวนคร้ัง
ของการก ากับ

ติดตาม

2 คร้ัง กิจกรรม/โครงการด าเนินการ
เป็นไปตามแผนฯ และทราบ
ถึงปัญหา อุปสรรค เพือ่น าไป
วิเคราะห์และปรับใช้ในการ
ด าเนินคร้ังต่อไป

 -  - มีนาคม และ 
กันยายน 2565

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบปอ้งกนัการทจุริตเชิงรุก
กลยทุธ์ : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบคุลากรด้านการปอ้งกนัการทจุริต

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
   ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๘

เพือ่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1. จัดท ารายงานความโปร่งใส
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ข้อควรระวังใน
การปฏิบัติงาน)



กลยุทธ์ท่ี 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเก่ียวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธ์ท่ี 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณท่ีใช้ วันท่ีด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

3. ประกาศเจตจ านงสุจริตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

เพ่ือแสดงเจตจ านงยึดม่ันใน
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันตลอดจนส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุก
รูปแบบ

บุคลากรใน
หน่วยงาน

ทุกระดับใน
องค์กร

บุคลากรทุกคนให้
ความส าคัญในการต่อต้าน
การทุจริตและถือปฏิบัติ
ตามด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและมีธรร
มาภิบาลอย่างเคร่งครัด

- - มกราคม 2565 ส านักงาน
อธิการบดี

4. แผนประเมินความเส่ียง 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเส่ียงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน

เพ่ือให้สามารถหาวิธีการจัดการ
กับความเส่ียงเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเส่ียงให้อยู่ระดับท่ียอมรับ
ได้และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
การด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

บุคลากรใน
หน่วยงาน

ทุกระดับใน
องค์กร

ทุกหน่วยงานในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ
ความเส่ียงทุกความเส่ียงมี
ระดับความเส่ียงลดลงจาก
ระดับความเส่ียงก่อนการ
ควบคุม

- - ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565

กองนโยบาย
และแผน

๑๙



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

1. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
เร่ือง “แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ”
ของศูนย์ปฏบิติัการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)

เพื่อใหท้ราบถึงแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐ

บคุลากรใน
หนว่ยงาน

ทุกระดับใน
องค์กร

บคุลากรมีความตระหนกัถึง
ความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต
และจริยธรรม

- - มกราคม -
กุมภาพันธ์ 2565

ส านกั
ประกันคุณภาพ

2. โครงการความส าคัญของ
จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์

เพื่อสร้างความรู้ด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
ใหแ้ก่บคุลากรและนกัศึกษา 
รวมถึงทราบวิธีปฏบิติัในการ
ขอรับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน

บคุลากรและ
นกัศึกษาสังกัด 
มทร.พระนคร

58 คน ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ
ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนนิงาน และการวางแผน
ด าเนนิการวิจัยที่ถูกต้องตาม
หลักการจริยธรรมการวิจัย
ในคนที่เปน็สากลและ
ด าเนนิการขอรับการ
พิจารณารับรองได้อย่าง
ถูกต้อง

9,000 ธันวาคม 256๔ สถาบนัวิจัย
และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

๒๐



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างานของบคุลากรด้าน
การเงิน บญัชี พัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน

เจ้าหนา้ที่การเงิน บญัชี 
พัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมาย การเงิน 
บญัชี พัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน เพื่อประโยชนใ์น
การปฏบิติังานใหถู้กต้อง

ผู้บริหาร
เจ้าหนา้ที่

การเงิน บญัชี 
และพัสดุ

100 คน บคุลากรผู้ปฏบิติังานด้าน
การเงิน บญัชี พัสดุ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏบิติังานใหเ้ปน็ไปใน
แนวทางเดียวกัน ลดความ
เส่ียงในความผิดพลาด และ
สร้างแนวปฏบิติัที่มีความ
โปร่งใส ปลอดภยัจากการ
ทุจริต

50,000 มกราคม 2565 กองคลัง

4. โครงการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวิขาการและการพัฒนา
คณาจารย์ ตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อการปฏบิติัหนา้ที่

พนกังาน
มหาวิทยาลัย
และลูกจ้าง
ชั่วคราว 
ต าแหนง่

อาจารย์บรรจุ
ใหม่

42 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ด้านวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย์ กฎหมาย
และวินยัใกล้ตัว ระเบยีบการ
เบกิจ่ายค่าสอนและระเบยีบ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ การบริหารงาน
บคุคลและสวัสดิการต่าง ๆ  
ไปใช้ประโยชนไ์ด้

20,190 ตุลาคม -ธันวาคม
 2564

กองบริหารงาน
บคุคล

๒๑



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

5. โครงการสืบสานศาสตร์
พระราชา

นกัศึกษา 36 คน ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตที่ถูกต้อง

28,420 กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2565

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

6. โครงการปลูกจิตส านกึของ
นกัศึกษาเพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย
3D

1.เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษามี
ความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีความ
ยุติธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม ความภมูิใจในความ
เปน็ไทย (Decency) และความ

นกัศึกษา 410 คน เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษามี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
ยุติธรรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  และความเปน็
ไทยความภมูิใจในความเปน็
ไทย

150,000 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

๒๒

๑. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา
 ๒. เพื่อสร้างนกัศึกษารุ่นใหม่
ที่จะสืบสานนอ้มน า
พระราชด าริในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนนิชีวิตที่ถูกต้อง
 ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
และชุมชน



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

(Decency) และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสถาบนัการศึกษามากขึ้น
เพื่อใหเ้กิดเปน็สังคมแหง่การ
เกื้อกูลสร้างเสริมคุณค่าแหง่
ชีวิตตนเอง  ส่งเสริมความ
เปน็ประชาธิปไตย
(Democracy) และคิดเปน็
ท าเปน็ ตลอดจนเรียนรู้การ
ด าเนนิชีวิตดูแลตนเองใหพ้้น
ภยัจากสารเสพติด 
(Drug-Free)

๒๓

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสถาบนัการศึกษามากขึ้น
เพื่อใหเ้กิดเปน็สังคมแหง่การ
เกื้อกูล เสริมคุณค่าแหง่ชีวิต
ตนเอง  ส่งเสริมความเปน็
ประชาธิปไตย  (Democracy)
2.เพื่อใหคิ้ดเปน็ท าเปน็
ตลอดจนเรียนรู้การด าเนนิ
ชีวิตดูแลตนเองใหพ้้นภยัจาก
สารเสพติด (Drug-Free)
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นกัศึกษาเข้าใจในระบบ
Digital University มุง่เนน้ให้
เล็งเหน็ความส าคัญของ
กระบวนการท างานที่มีภาวะ
ความเปน็ผู้น าและผู้ตาม และ
ใหน้กัศึกษามีความรู้
ความสามารถเกิดความ
ภาคภมูิใจ สร้างความเชื่อมัน่
ในตนเอง



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

7. โครงการนกับญัชีคุณภาพรุ่น
ใหม่ คร้ังที่ 6

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษาใหก้ับ
นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีที่
ก าลังจะจบการศึกษาเปน็
บณัฑิต ใหม้ีทักษะความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏบิติังานในวิชาชีพบญัชี 
ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
บญัชี และเปน็แนวทางสู่สาย
งานทางด้านวิชาชีพบญัชี 
ตลอดจนเพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ได้ในอนาคต

นกัศึกษา 360 คน บณัฑิตคิดเปน็ระบบ ปฏบิติั
เปน็เลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเปน็ที่พึ่ง
ของสังคม

106,000 กุมภาพันธ์ 2565 คณะ
บริหารธุรกิจ

๒๔



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

1. เพื่อพัฒนาใหน้กัศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พัฒนา
คุณภาพการศึกษาบนพื้นฐาน
ของการวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อใหน้กัศึกษาบม่เพาะ
กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุก
จิตส านกึ
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม

นกัศึกษา ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏบิติัหนา้ที่ และปฏบิติั
หนา้ที่
ตามหลักธรรมาธิบาลและ
สามารถท างานเปน็ทีม 
เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง

85,000 พฤศจิกายน 
2564

คณะ
บริหารธุรกิจ

๒๕

8. โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต
สู่นกัธุรกิจมืออาชีพ



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

9. โครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ
เพื่อปลูกจิตส านกัด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

นกัศึกษา/
บคุลากรของ
หนว่ยงาน

80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รับผิดชอบเสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีจิต
สาธารณะ และนกัศึกษาได้
ใช้ทักษะทางวิชาการและ
เทคนคิทางวิชาชีพที่มี
ประโยชนต่์อสังคม จิตส านกึ
ในการเสียสละเพื่อมวลชน
สร้างภมูิคุ้มกันใน
การใช้ชีวิตสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมที่งดงามใหก้ับ
นกัศึกษา เสริมสร้าง
ความสามัคคีขึ้นในองค์กร

30,000 มีนาคม 2565 คณะ
สถาปตัยกรรม
ศาสตร์และการ

ออกแบบ

๒๖

เพื่อสร้างบคุลากรและ
นกัศึกษาภายในคณะฯ 
เปน็ผู้มีเจตคติที่ดี มีจิต
สาธารณะใช้ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพใหเ้กิด
ประโยชนต่์อสังคมและผู้อื่น
ปลูกจิตส านกึด้านคุณธรรม 
จริยธรรมผ่านการเสียสละ
ประโยชนส่์วนตนในการ
ปฏบิติังานใหเ้กิดประโยชน์
และใช้เวลาท าส่ิงที่สร้างสรรค์
หลีกเล่ียงการเข้าไป
ยุ่ง เกี่ยวกับสารเสพติดใหก้ับ
บคุลากรและนกัศึกษาภายใน
คณะฯ เพื่อช่วยลดปญัหา
ต่าง ๆ ที่เกิดในสังคม



กลยุทธท์ี่ 1.4.1.2  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.4.1.3 พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจติใจ
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความส าคัญและการด าเนินการบริหารความเส่ียง
กลยุทธท์ี่ 5.3.3.3  สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

ตวัชีว้ัด เปา้หมาย แผ่นดิน เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ ์: พฒันาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตวัชีว้ัดผลส าเร็จและเปา้หมาย

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
งบประมาณทีใ่ช้ วันทีด่ าเนิน

กิจกรรม/โครงการ

10. โครงการพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนบัสนนุ เพื่อให้
เปน็ทรัพยากรบคุคลที่มีคุณภาพ
และมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย
ประจ าป ี2565

เพื่อพัฒนาบคุลากรไปสู่
ความสามารถที่รอบด้าน และ
น าไปสู่การใช้ชีวิตภายใน
องค์กรหรือสังคมได้อย่างมี
ความสุข

บคุลากรของ
หนว่ยงาน

๓๕ คน สร้างบคุลากรใหม้ีความ
เข้มแข็งมีคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม

344,050 พฤษภาคม 2565 คณะ
สถาปตัยกรรม
ศาสตร์และการ

ออกแบบ

11. โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

บคุลากรของ
หนว่ยงาน

800,000 พฤษภาคม 2565 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

๒๗

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรใหม้ีความเข้าใจ
ในการท างานแบบดิจิตอล
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. เพื่อปลูกจิตส านกึของ
บคุลากร ด้านอนรัุกษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
และสร้างความสามัคคี 
ความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต
ในการท างาน

๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏบิติัหนา้ที่ และปฏบิติั
หนา้ที่ตามหลักธรรมาธิบาล
และสามารถท างานเปน็ทีม 
เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง



ภาคผนวก
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ค าชี้แจง 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ซึ่งจะต้องมีแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  จึงขอให้หน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ  โดยแสดงดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ  ผ่านส านักงานตรวจสอบภายใน  

ชื่อหน่วยงาน
............................................................. .....................................................................................................  

1. โครงการ
............................................................................ ....................................................................................... 
2. แหล่งงบประมาณ

       งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. งบประมาณโครงการ
........................................................ ..................................................................................... 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
        4.1 …………………………………………………………......................................................................................… 

 4.2……………..................................................................................…....……………………………………………… 
5. กลุ่มเป้าหมาย (ตามแผน เปรียบเทียบกับ ตามจริง)
........................................................ .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
6. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
.............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
7. ผลการด าเนินงาน
........................................................................ .......................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................. 
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8. การประเมินผลโครงการ
        สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- ตัวช้ีวัด     ....................................................................................... ........................................ 
- เป้าหมาย  ............................................................................................ .................................... 
- ตัวช้ีวัด     ............................................................................................. ................................. 
- เป้าหมาย  ......................................................................................... ...................................... 

9. ปัญหา อุปสรรค
1.................................................................................................................................... .................... 
2...................................................................................................................... ................................. 

10. ข้อเสนอแนะ
1............................................................................................................. ................................................. 
2............................................................................................................................ .................................. 

11. สรุปในภาพรวมของการด าเนินโครงการ

(โดยระบุผลการด าเนินงานของโครงการ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม / ความพึงพอใจ ฯลฯ)
............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ .......................................................................................
............................................................................................................................................ ................................... 
12. ภาพประกอบ (ภาพถ่ายสี)

ลงช่ือ……………………………………………………………. 
วันที่.......................................................................  
เบอร์โทรศัพท์........................................................ 

        ผู้ให้ข้อมูล 

หมายเหตุ 
กรุณาส่งแบบรายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี เรื่อง แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต โดยแนบหนังสือขออนุมัติโครงการพร้อมกับรายงานการก ากับติดตามฯ ดังกล่าว 
ทาง E-mail : audit@rmutp.ac.th 



ITA 

INTEGRITY AND 

TRANSPARENCY 

ASSESSMENT 

การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ 




