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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถาบันเทคโลยีปทุมวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบ 6  เดือน 

 

แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ ๑  ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของบุคลากร สถาบันเทคโลยีปทุมวัน 
1. โครงกำรปลุกจิตส ำนึกบุคลำกร
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ
อบรมควำมเสี่ยง 
 

800,000 
 
 

 

 มีกำรจัดอบรมบุคลำกร
ของสถำบันเทคโลยีปทุม
วัน ภำยใต้หลักสูตร
ส่งเสริมธรรมำภิบำล
ต่อต้ำนกำรทุจริตผู้เข้ำ
อบรมไม่น้อยกว่ำ 150 
คน 

เมื่อวันที่ 19-20กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2563 สถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน โดยรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.เสถียร 
ธัญญศรีรัตน์ รักษำรำชกำร
แทนอธิกำรบดี ได้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนและเพ่ิมพูนควำมรู้
ของบุคลำกรสถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ประจ ำปี 
2563 ณ โรงแรมเดอะกรีน
เนอรี่รีสอร์ท เขำใหญ่ 

อบรมบุคลำกรของสถำบันเทคโลยีปทุมวัน 

ภำยใต้หลักสูตรส่งเสริมธรรมำภิบำลต่อต้ำนกำร
ทุจริตผู้เข้ำอบรม 204 คน 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
โครงกำรดังกล่ำวได้รับ
เกียรติจำก พล.ต.อ. เหม
รำช ธำรีไทย นำยกสภำ
สถำบันฯ บรรยำยพิเศษ
เรื่อง “ธรรมำภิบำลใน
สถำบันอุดมศึกษำ” คุณวัน
ชัย ผโลทัยถเกิง ที่ปรึกษำ
สภำสถำบันฝ่ำยแผนงำน
และงบประมำณ บรรยำย
เรื่อง “กำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลัย” ดร.สุเมธ 
แย้มนุ่น ที่ปรึกษำสภำ
สถำบันฯ บรรยำยเรื่อง 
“ระบบคลังหน่วยกิต credit 
bank” และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
บรรยำยด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำควำม
เสี่ยงกำรควบคุมภำยใน 
และกิจกรรมควำมโปร่งใส 
ITA   
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

2. กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

-  มีกำรประกำศเจตจ ำนง
สุจริตในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ว่ำจะปฏิบัติงำน
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

เมื่อวันที่ 19-20กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2563 สถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน โดยรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.เสถียร 
ธัญญศรีรัตน์ รักษำรำชกำร
แทนอธิกำรบดี ได้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนและเพ่ิมพูนควำมรู้
ของบุคลำกรสถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ประจ ำปี 
2563 ณ โรงแรมเดอะกรีน
เนอรี่รีสอร์ท เขำใหญ่ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) บรรยำยด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ควำมเสี่ยงกำรควบคุม
ภำยใน และกิจกรรมควำม
โปร่งใส ITA   

อธิกำรบดีน ำบุคลำกรประกำศเจตจ ำนงสุจริตใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่ำจะปฏิบัติงำนโดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. กำรเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย

- 
 

 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลแผน/
ผลกำรปฏิบัติงำนและ

สถำบันโอยกองนโยบำยและ
แผนมีกำรเผยแพร่ข้อมูล

เว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

งบประมำณ สถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ผ่ำนเว็บไซต์ 

 
 

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ในเว็บไซต์
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

แผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ในเว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของสถำบันเทคโนโลยีปทุม
วัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

-  สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันได้
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
และให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รวบรวมรำยงำนส่ง 

รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรสถาบันเทคโลยีปทุมวัน 
1. กำรขับเคลื่อนมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทำงกำรรับของขวัญของ บุคลำกร
สถำบันเทคโลยีปทุมวัน 

-  มีกำรประชำสัมพันธ์หรือ
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทำงกำรรับของขวัญ
ให้กับบุคลำกรสถำบันเทค
โลยีปทุมวัน 

มำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทำงกำรรับของขวัญ
ให้กับบุคลำกรสถำบันเทคโล
ยีปทุมวัน 

เว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

2. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรรับสินบน
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสถำบันเทคโลยีปทุมวัน 

-  มีกำรประชำสัมพันธ์หรือ
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบำยต่อต้ำนกำรรับ
สินบนเพื่อป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้กับบุคลำกรสถำบันเทค
โลยีปทุมวัน 

มำตรกำรต่อต้ำนกำรรับ
สินบนเพื่อป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลำกรสถำบันเทคโลยี
ปทุมวัน 

เว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

3. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ของสถำบันเทคโลยีปทุมวัน เพ่ือให้
เป็นไปตำม 
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

-  มีกำรประชำสัมพันธ์หรือ
สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันเทค
โลยีปทุมวันในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรประเมิน
คุณธรรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนและเพ่ิมพูนควำมรู้
ของบุคลำกรสถำบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ประจ ำปี 
2563 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนและเพ่ิมพูนควำมรู้ของบุคลำกร
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ ำปี 2563 

 


