
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2564 

รอบ 6 เดอืน (เดอืน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 

ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถา้มี) 

งบประมาณ

ที่ขอ 

งบประมาณ

ที่ใช้ 

1. ปลูกจติส ำนึกบุคลำกร

และนักศึกษำไม่ให้เพิกเฉย

ต่อปัญหำกำรทุจริต และ

รว่มต่อตำ้นกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 

 

กิจกรรม : เสยีงสะท้อน

จำกนิสิตคณะเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำร

สื่อสำร คร้ังที่ 1 

(แบบออนไลน ์และแบบ

ออฟไลน์) 

1. จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่

เข้ำรว่มกจิกรรม 

 

 

 

 

- บุคลำกรสำยวิชำกำร 

จ ำนวน 5 คน 

- บุคลำกรสำยบรกิำร 

จ ำนวน 10 คน 

- นักเรยีน นิสติ จ ำนวน 

100 คน 

 

บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยเขำ้

รว่มโครงกำร 

สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 

(แบบออฟไลน์) 

- บุคลำกร จ ำนวน 17 คน 

- นิสติ จ ำนวน 16 คน 

(แบบออนไลน์) 

- บุคลำกร จ ำนวน 1 คน 

- นิสติ จ ำนวน 86 คน 

- จ ำนวนคนที่เขำ้ถึง จ ำนวน

1,256 คน 

- จ ำนวนกำรมีส่วนรว่ม 

จ ำนวน 623 คน 

- จ ำนวนกำรแชร ์21 คร้ัง 

5,000.- 5,000.- 

 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ

ที่ขอ 

งบประมาณ

ที่ใช้ 

2. พัฒนำระบบบรหิำรและ

เครื่องมือในกำรเผยแพร่

ข่ำวสำรกำรป้องกันกำร

ทุจรติ 

ด ำเนินกำรเพิ่มมีช่อง

ทำงกำรรับเรื่อง

รอ้งเรียน/ร้องทุกขท์ี่

หลำกหลำยช่องทำง 

สำมำรถเข้ำถงึไดง้่ำย

และสะดวก 

1. จ ำนวนระบบ กลไก 

หรอืเครื่องมือทีไ่ด้รับกำร

พัฒนำหรอืน ำไปใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน 

 

2. มีแนวปฏิบตัิกำร

พิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนที่

เป็นขั้นตอนชัดเจนและ

เปิดเผย 

 

 

- มีช่องทำงรอ้งเรียน 

อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

 

 

 

1. ช่องทำงรอ้งเรียนผำ่น

ทำงกล่องรับเรื่องเรียน

คณะ 

2. ช่องทำงรอ้งเรียนผำ่น

ทำงสำยตรงคณบด ี

3. ช่องทำงรอ้งเรียนผำ่น

ทำงอีเมล คณะ 

4. ช่องทำงรอ้งเรียนผ่ำน

ทำงจดหมำยไปรษณยี์ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ

ที่ขอ 

งบประมาณ

ที่ใช้ 

3. เสรมิสรำ้งองคค์วำมรู้

เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำร

ผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน

ด้ำนกำรเงนิและพสัดุ 

 

กจิกรรมในกำร

เสรมิสรำ้งองคค์วำมรู้

ด้ำนกำรเงนิและพสัดุ

ให้กับบุคลำกรในคณะ 

1. จ ำนวนกจิกรรมในกำร

เสรมิสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้น

กำรเงินและพสัดใุห้กับ

บุคลำกรในคณะ 

 

 

- มีกิจกรรมเสรมิสรำ้ง

องคค์วำมรูด้้ำนกำรเงิน

และพัสดุให้กับบุคลำกรใน

คณะ อยำ่งนอ้ย 2 

กจิกรรม 

 

1. กจิกรรมกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำน

ระเบียบกำรเงินกำรคลัง

ให้กับบุคลำกรในคณะ 

โดยส่วนงำนบรหิำรและ

เจำ้หน้ำกำรเงนิ 

 

2. กจิกรรมกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำน

ระเบียบกำรจัดซือ้จดัจ้ำง 

ให้กับบุคลำกรในคณะโดย

ส่วนงำนบรหิำรและเจ้ำ

หน้ำพสัด ุ

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ

ที่ขอ 

งบประมาณ

ที่ใช้ 

4. มีกระบวนกำรตรวจสอบ

ภำยในองคก์ร และมี

กระบวนกำรลงโทษทำงวินยั

ต่อเจ้ำหน้ำที่ผูก้ระท ำกำร

ทุจรติอย่ำงจรงิจัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมตรวจสอบ

กำรเงินและพสัดโุดย

หน่วยตรวจสอบภำยใน

ประจ ำปี 

1. มีกำรตรวจสอบภำยใน

คณะ ประจ ำปี  

 - ตรวจสอบกำรเงิน 

 - ตรวจสอบพัสด ุ

 - งำนอืน่ ๆ 

 

 

2. มีกำรแต่งตั้งบุคลำกร

ภำยในคณะ ซึง่มิใช่

เจำ้หน้ำที่พสัด ุเพื่อ

รับผดิชอบในกำร

ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ ใน

ระบบคลังวัสดุกลำง (AX) 

และคลังวสัดยุ่อย(IMS)  

 

 

มกีำรตรวจสอบกำรเงนิ

และพัสดุอย่ำงน้อยปีละ 1 

คร้ัง  

 

 

 

 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

เป็นประจ ำทุกเดือน  

1. หน่วยตรวจสอบภำยใน

เข้ำมำตรวจสอบกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน

และพัสดุประจ ำป ี 

 

 

 

2. ค ำสั่ง แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบ

เบิกวัสดุ ในระบบคลังวสัดุ

กลำง (AX) และคลังวัสดุ

ย่อย (IMS) ประจ ำปี

งบประมำณ 2564 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 


