
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตั้งแต ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

 

 

 

 

 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พ่ึงของสังคม) 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

 

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

โครงการการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย                      
การต่อต้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

1. ร้อยละของพนักงาน
ใหม่มีการรับรู้ในนโยบาย
การต่อต้านการทุจริต
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคลได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ Orientation ในสถานการณ์โค
วิด 19 ด้วยการเพ่ิมช่องทางการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ผ่านทาง website ส่วน
ทรัพยากรบุคคล (ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่มี 

โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูล นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตของมหาวิทยาลัย                                  
แก่ผู้นำนักศึกษา และการรับ
ฟังปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย  
จากผู้นำ นักศึกษา ในแต่ละ
ภาคการศึกษา เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละของผู้นำนักศึกษา 
มีการรับรู้นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ส่วนกิจการ
นักศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้
ผู้นำนักศึกษาท้ังสภานักศึกษาและองค์การบริหารฯ ใน
วันที่ 24 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  
142 คน จากจำนวนผู้นำนักศึกษาทั้งสิ้น 168 คน คิด
เป็นร้อยละ 84 (ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่มี 



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมการรับทราบ
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

การดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ OIT ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และได้
คะแนน 

ร้อยละ 100 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ คณะทำงาน ITA ได้แจ้ง
หลักเกณฑ์การประเมินในการประชุมครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และคณะทำงาน ITA 
รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน และ 
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ OIT เรียบร้อยแล้ว (ผลการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด  

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่มี 

กิจกรรมการประกาศ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงสุจริต 

จำนวน 1 
ครั้ง 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในการประชุม
ประสานงานบริหารประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้อง
สารนิเทศ อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
รายละเอียดตาม url :  
http://www.sut.ac.th/2012/news/ 
detail/3/news20211214 (ผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่มี 

กิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการ
ทุจริต 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

>= 4 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2,400  ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ การจัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางการ

ไม่มี 



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

ระดับ 4 ขับเคลื่อน No Gift Policy ผ่านโปรแกรม Zoom 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ระดับความพึงพอใจ 4.57 
รายละเอียดตาม url :  
bit.ly/3ww3wJs (ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
โครงการศึกษาโอกาสการ
เกิดทุจริตของหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละของผู้แจ้งเข้าร่วม
โครงการได้รับทราบ
กรณีศึกษาการเกิดทุจริต
ของหน่วยงานภายนอก
และแนวทางป้องกันการ
ทุจริตที่อาจเกิดข้ึน
ภายในหน่วยงานของตน 

ร้อยละ 80 ส่วนสารบรรณและ
นิติการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ มีบุคลากรที่แจ้งความ
ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 183 คน และมี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว จำนวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 ของบุคลากรที่แจ้งความ
ประสงค์ จะเข้าร่วมกิจกรรม จึงถือว่าจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ได้ทราบกรณีศึกษาการเกิดทุจริตของ
หน่วยงานภายนอกและแนวทางป้องกันการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึนภายในหน่วยงานเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้  
(ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่มี 

โครงการการเขียนข้อกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) เพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความรู้ความเข้าใจ
ในการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ/TOR 

ระดับ 4.50 ศูนย์บริการ
การศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ประชุมชี้แจงการเขียน
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เพ่ือการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ให้
บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 

ดำเนินการชี้แจง
ในการประชุมแต่
ละครั้งของ
หน่วยงานเพื่อ



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

(ผลการดำเนินงาน อยู่ท่ีระดับ 4.43 ต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเล็กน้อย) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้มาก
ยิ่งขึ้น 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
การรับรู้ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ            
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง ส่วนประชาสัมพันธ์ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้  ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศนโยบาย “งดการรับ การให้ กระเช้าของขวัญ 
รวมถึงผลประโยชน์ และสิ่งมีค่าใด ๆ ในทุกเทศกาล” 
แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
(ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ไม่มี 

2. จำนวนช่องทางการ
เผยแพร่เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

ส่วนประชาสัมพันธ์ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยใน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) 
www.sut.ac.th 2) facebook/sutnews 3) 
Instagram : SUTNews 4) Twitter : SUTNews 
(ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเล็กน้อย) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

3. จำนวนการเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างการรับรู้ การ

10 ครั้ง ส่วนประชาสัมพันธ์ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว  ดังนี้ ดำเนินการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์แล้วจำนวน 8 ครั้ง อาทิ 1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการส่งเสริม

 

http://www.sut.ac.th/


กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
การดำเนินงานตาม
นโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของมหาวิทยาลัย 

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  2) ข้อปฏิบัติการเปิด
ให้บริการจำหน่ายสินค้า/บริการ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 3) มาตรการการยืมและการคืน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอความ
ร่วมมือ งดการรับ การให้ กระเช้าของขวัญ รวมถึง
ผลประโยชน์ และสิ่งมีค่าใด ๆ ในทุกเทศกาล 5) 
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต 
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน No Gift Policy เป็นต้น 
(ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเล็กน้อย) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
โครงการการชี้แจงแนว
ปฏิบัติและข้ันตอนในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ
ให้บริการและจำหน่ายสินค้า 

1. มีหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้แทนและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม 

>=ร้อยละ 60 ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ไดจ้ัดประชุมชี้แจงให้
ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวปฏิบัติ
และข้ันตอนในการคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและ
จำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 80 (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

…… 



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจแนวปฏิบัติ
และข้ันตอนในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ
ให้บริการและจำหน่าย
สินค้า ภายใน
มหาวิทยาลัยไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

>=ร้อยละ 80 ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจและไม่มีผู้ร้องเรียนจากการดำเนินงาน 
(ผลการดำเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 80 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

…… 

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพัสดุในการ
ป้องกันทุจริต 

1. ร้อยละของพนักงาน
ส่วนพัสดุที่เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยไม่
พบข้อผิดพลาด 

ร้อยละ 80 ส่วนพัสดุ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านพัสดุให้แก่พนักงานส่วนพัสดุ จำนวน 29 คน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 
15.30 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน   
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้  
ช่วงที่ 1 รับฟังการบรรยายจากหัวหน้าส่วนพัสดุ ช่วงที่ 
2 ถาม-ตอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ เพ่ือจะได้นำ
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
สรุปผลการจัดกิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% (ผล
การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

…… 



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

2. ร้อยละของข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะจาก
สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

พบข้อสังเกต
จาก สตง. ไม่
เกิน 3 เรื่อง 

ส่วนพัสดุ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) 
(ผลการดำเนินงาน อยู่ท่ีระดับ 4.43 ต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเล็กน้อย) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

…… 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี” 

ระดับความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ระดับ 4 ส่วนการเงินและ
บัญชี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ จัดอบรมการบันทึกบัญชี
ส่วนกลางกับหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมทั้งเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 12 กันยายน 
2565 ณ ห้องประชุมสารวิธาน เพ่ือลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี โดย
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับ 5 (ผลการดำเนินงาน อยู่ท่ีระดับ 5 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด) 

 ระหว่างดำเนินการ 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 
-19 จึงจัด
กิจกรรมได้ล่าช้า
กว่าแผนที่
กำหนด 

 

 

 

 



ตัวอย่าง : เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล นโยบายการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

แก่ผู้นำนักศึกษาและการรับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการศึกษาโอกาสการเกิดทุจริตของหน่วยงานภายนอก 


