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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมา 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 เป็นการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) แผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐและนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต  มีจิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งมีความพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีหน้าที่หลักในการบูรณาการ
และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานใช้ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน ได้ก าหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  
 
2. แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป  
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยกันสอดส่อง  
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 

 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา  
การทุจริตของประเทศ โดยมี ๒ แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (๒) การปราบปรามการทุจริต 
  ๒.๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทางการพัฒนา มีดังนี้ 
   (1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย 
ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 
   (2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ ยงและแจ้งเบาะแส  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
   (3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมาย ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 
   (4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
   (5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการ
ใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ สร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล ส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน  
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  ๒.๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนในการปราบปรามการทุจริต 
   แนวทางการพัฒนา มีดังนี้ 
   (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต ปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปราม  
การทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาระบบเทค โนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรั พย์สิน
และหนี้สิน 
   (๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้ กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน  
   (๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  
โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

 ๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  มาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ก าหนดให้การปฏิรูประเทศต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ประกอบด้วย  (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระ หว่าง 
การพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ  (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสเท่าเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า  และ (๓) ประชาชนมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีประกาศส านั กนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ รวม 11 ด้าน โดยมีด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5 ได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ ๔ ด้าน  
ได้แก่  ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  ด้านการป้องปราม  ด้านการปราบปราม  และด้านการบริหารจัดการ  พร้อมทั้งก าหนดผลอันพึงประสงค์ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปีแรก  รวมทั้งก าหนดกลไกและมาตรการเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยก าหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ ๖ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
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  ๒. ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
  ๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน  
การทุจริต เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
  ๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว 
รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม  เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิด  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีท่ียังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 
  ๖. ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

 ๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) 
  การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕65) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือ
หรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการน ายุทธศาสตร์ชาติ  
สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
  โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่า นิยมต่อต้านการทุจริตโดยมี  
๒ แนวทางหลักที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการผ่านภาคประชาสังคม คือ 
  (๑) การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกและทัศนคติเชิงบวก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ รวมทั้งพัฒนา และสร้างเครื อข่าย คุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในกลุ่มประชาชน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ  
  (๒) ป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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 2.๕ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “สร้างบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณธรรม ในการปฎิบัติการชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” 
 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ทักษะด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณสมบัติตรงกับต้องการสถานประกอบการ 
  2. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม 
  3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  4. สรา้งบัณฑิตที่มีคุณธรรม เสริมสรา้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   
  เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (PPE : Professional Practical Engineer) 
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสอดรับการพัฒนาประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. สร้างทัศนคติ จิตสาธารณะ และส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางการศึกษาจากความได้เปรียบของท าเลที่ตั้ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตรงตามความต้องการชอง

ตลาดแรงงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับความสามารถในการวิจัยที่สรา้งนวัตกรรมใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมศักยภาพของสถาบัน เพ่ือรองรับการให้บริการทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 9 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2565 
 
1. ค่าเป้าหมาย 
 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0  
 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘0 
 
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 2. ปลูกฝังจิตส านึก ทัศนคติและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้มีทัศนคติในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. เพ่ือส่งเสริมค่านิยมยกย่องและเชิดชูคนดี เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่มีความประพฤติดี มีผลงานดี และเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร 
 4. เพ่ือส่งเสริมการใช้และก ากับดูแลการประพฤติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม 
 มาตรการ 
 มาตรการที่ 1  สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 มาตรการที่ 2  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มาตรการที่ 3  รณรงค์ให้บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความโปร่งใสตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสตามที่องค์กรกลางก าหนด 
 2. เพ่ือสร้างเสริมระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจนได้ข้อยุติ 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตและติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 มาตรการ 
 มาตรการที่ 1  สร้างความโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสตามที่องค์กรกลางก าหนด 
 มาตรการที่ 2  เสริมสร้างระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 มาตรการที่ 3  เสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
บุคลากรอ่ืน ๆ ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 3. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 มาตรการ 
 ส่งเสริมบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

 ความสอดคล้อง/การตอบสนองยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 2565 ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2565 
ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีความเชื่อมโยงเป็นไปตามผังนโยบายยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
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ผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 

เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
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ปลูกจิตส านึก สร้างการ
รับรู้และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกภาคส่วน 

ขับเคลื่อนการท างาน 
ท่ีมีธรรมาภิบาล 

ในหน่วยงานภาครัฐ 

บูรณาการการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริต 

พัฒนากระบวนงาน 
ด้านการคุ้มครองพยาน/ 

ผู้แจ้งเบาะแส และ
ระบบงานการข่าว 

พัฒนาและบูรณาการ 
กลไกการตรวจสอบ  
ไต่สวน และบังคับใช้

กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร และสมรรถนะบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

วิสัยทัศน์ :  “สร้างบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณธรรม ในการปฎิบัติการชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

 

การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

วิสัยทศัน์ : ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกัน 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
มีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความม่ันคง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ :  ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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ต ิ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ การปราบปรามการทุจริต 
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3. การติดตามและการรายงานผล 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 3.๑ รายงานผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานผล 
การด าเนินงานทุกรอบ ๓ เดือน ตามแบบรายงานในภาคผนวก  
 3.๒ รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถับนเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ - 2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. โครงการปลุกจิตส านึกบุคลากรสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน และอบรมความเสี่ยง 
 

มีการจัดอบรมบุคลากร
ของสถาบันเทคโลยี
ปทุมวัน ภายใต้
หลักสูตรส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริต 

ผู้เข้าอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
150 คน  

    800,๐๐๐ คณะ
กรรมการฯ 

ITA 

2. การแสดงเจตจ านงสุจริตในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน 

มีการประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน ว่าจะปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

มีการประกาศ
เจตจ านง 
สุจริตฯ ร่วมกัน
ของผู้บริหาร
และบุคลากร
ภายในสถาบัน
เทคโนโลยีปทุม
วัน 

    - คณะ
กรรมการฯ 

ITA 

 
 
 



~ 12 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านเว็บไซต์ 

มีการเผยแพร่ข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในเว็บไซต์
สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลแผน/ 
ผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    - คณะ
กรรมการฯ 

ITA 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
สถาบั น เ ทค โน โ ลยี ป ทุ ม วั น  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน มีแผนบริหารความ
เสี่ยง 

อย่างน้อย  
๑ แผน 

    - คณะ
กรรมการฯ 

ITA 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การขับเคลื่อนมาตรการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรับของขวัญของ บุคลากร
สถาบันเทคโลยีปทุมวัน 

มีการประชาสัมพันธ์
หรือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรับ

มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ 
หรือนิเทศงาน 
อย่างน้อย  
๕ ส านัก/กอง/

    

- คณะ
กรรมการฯ 

ITA 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ของขวัญให้กับ
บุคลากรสถาบันเทคโล
ยีปทุมวัน 

ศูนย์/หน่วยงาน
ขึ้นตรง 
 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบาย
ต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสถาบันเทคโลยีปทุม
วัน 

มีการประชาสัมพันธ์
หรือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้านการรับสินบน
เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ให้กับบุคลากรสถาบัน
เทคโลยีปทุมวัน 

มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ 
หรือนิเทศงาน 
อย่างน้อย  
๕ ส านัก/กอง/
ศูนย์/หน่วยงาน
ขึ้นตรง 

    

- คณะ
กรรมการฯ 

ITA 

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบัน
เ ท ค โ ล ยี ป ทุ ม วั น  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม 
แนวทางการประเมินคุณธรรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

มีการประชาสัมพันธ์
หรือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสถาบันเทคโลยี
ปทุมวันในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เป็นไปตามแนว
ทางการประเมิน
คุณธรรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ 
หรือนิเทศงาน 
อย่างน้อย  
๕ ส านัก/กอง/
ศูนย์/หน่วยงาน
ขึ้นตรง 
 

    

- คณะ
กรรมการฯ 

ITA 



~ 14 ~ 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถาบันเทคโลยีปทุมวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2565 

  (ส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง)   

รอบ  เดือน 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รายละเอียดการด าเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ ๑  ปลูกและปลุกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของบุคลากร สถาบันเทคโลยีปทุมวัน 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รายละเอียดการด าเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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แผนงาน/โครงการ/งาน 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลงานตามตัวชี้วัด 
(ระบุเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
(รายละเอียดการด าเนินงาน) ได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรสถาบันเทคโลยีปทุมวัน 
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