
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการก ากับติดตาม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

 

 

 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พ่ึงของสังคม) 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
โครงการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี ของส่วนการเงิน
และบัญชี 
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 20 ส่วนการเงินและบัญชี 2,870  ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
บัญชี ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดยกรมบัญชีกลาง 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 10 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ มีก าหนดจัดกิจกรรม
อีกครั้งในเดือนกันยายน 2564) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

กิจกรรม Show & Share 
แนวปฏิบัติตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ า
กว่าระดับ 4 

>= 4 คะแนน หน่วยตรวจสอบภายใน 1,080  ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ หน่วยงานได้
น าเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
มาตรการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
ปฏิบัติที่หน้าที่ของบุคลากร 2) ด้านการใช้



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
อ านาจของผู้บริหาร 3) ด้านการใช้ทรัพย์สิน 
และ 4) ด้านการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2564 (ผลการด าเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 4.24 
คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการทุจริต : การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา
ที่พนักงานหรือลูกจ้างถูก
ลงโทษทางวินัยกรณีทุจริต 

ร้อยละของจ านวน
พนักงานและลูกจ้างส่วน
ทรัพยากรบุคคลที่เขาร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ส่วนทรัพยากรบุคคล ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ สรุปข้อมูลการ
ด าเนินการทางวินัย กรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
ข้อมูลประกอบด้วยโอกาส/ความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริต พฤติการณ์ก่อการทุจริต การ
ด าเนินการทางวินัยต่อผู้ทุจริต และการลงโทษ
ทางวินัยเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ แล้วเผยแพร่
ให้ความรู้แก่พนักงาน สบค. (ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 25 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ มีก าหนดจัดกิจกรรม
อีกจ านวน 3 ครั้งในเดือนเมษายน มิถุนายน 
และสิงหาคม 2564) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการทุจริต : การ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตของมหาวิทยาลัย
ในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

ร้อยละของพนักงานใหม่
มีการรับรู้ในนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ส่วนทรัพยากรบุคคล ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ เดือนมกราคม 64 มี
พนักงานบรรจุใหม่จ านวน 12 คน โดยได้
ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ใน 
การปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ส่วนใน
เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2564 ไม่มี
พนักงานบรรจุใหม่ (ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 30 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ทั้งนี้ มีก าหนดจัดกิจกรรมอีกจ านวน 6 ครั้ง 
เดือนเมษายน-กันยายน 2564) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
โครงการส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการทุจริต : ประกาศ
เจตจ านงร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละของจ านวน
พนักงานและลูกจ้างส่วน
ทรัพยากรบุคคลที่ร่วมลง
นามประกาศเจตจ านง 

ร้อยละ 100 ส่วนทรัพยากรบุคคล ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ จัดท าประกาศ
เจตจ านงร่วมต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
พนักงานของส่วนทรัพยากรบุคคลยึดถือปฏิบัติ 
และให้ร่วมลงนามในประกาศเจตจ านง (ผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
กิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการ
ทุจริต 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 

>= 4 คะแนน หน่วยตรวจสอบภายใน 3,300  ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ จัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต 
โดยเชิญวิทยากรจากส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัด
นครราชสีมา มาให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาคมชาว มทส. ได้รับรู้ มีความ
เข้าใจในเรื่องที่ด าเนินการ เรื่องใดที่ไม่ถูกต้อง
เสี่ยงต่อการทุจริต เกิดความตระหนักในการ
หลีกเลี่ยงและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น โดย
มีผู้เข้าร่วม 150 คน (ผลการด าเนินงานคิด
เป็น 4.24 คะแนน เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
โครงการชี้แจงแนวปฏิบัติ
และข้ันตอนการให้บริการ
สถานที่แก่หน่วยงาน
ภายนอก 

มีหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

>=60 ส่วนบริหารสินทรัพย์ 600  ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ ในการจัดกิจกรรม
ไดเ้ชิญหน่วยงานเข้าร่วมจ านวน 40 หน่วยงาน 
มี 33 หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน 
ประกอบด้วย ผู้ร่วมรับฟังในห้องประชุมสาร



กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
นิทัศน์ จ านวน 8 ท่าน และร่วมรับฟังผ่าน
โปรแกรม Zoom จ านวน 52 ท่าน (ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 82.50 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สถานที่แก่หน่วยงาน
ภายนอกไปในทิศทาง
เดียวกัน 

>=80 ส่วนบริหารสินทรัพย์ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ ในการจัดกิจกรรมมี
ผู้ตอบแบบประเมิน 17 ราย โดยคิดเห็นว่ามี
ความเข้าใจแนวปฏิบัติและข้ันตอนการ
ให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก ใน
ระดับเฉลี่ย 4.41 (ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 88.20 เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด) 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 

 

 

 



ตัวอย่าง : เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้รว่มการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบตัิงานดา้นการเงิน บญัชี 



 

 

 

 


