
ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.3.2 ร้อยละของบคุลากรที่ท ากจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสงัคม

75

พจิารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี
การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด

- -

2.1.1
ร้อยละของขอ้มลูที่มกีารเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่ก าหนด
100

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซตซ์ึ่งประกอบดว้ยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยก าหนดให้

หนว่ยงานจัดการศกึษาจ านวน 240 ขา่ว 

หนว่ยสนบัสนนุการศกึษาจ านวน 120 ขา่ว

15

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 3.1.1 
ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการจัด

อันดับ
มหาวิทยาลัยฯ

2.2.1
ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคมุและลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบั

ประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

90

พิจารณาจากประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี
- -

3.1.1
ร้อยละของบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งที่เขา้อบรม

เกี่ยวกบัระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
100

พิจารณาจากจ านวนบคุลากรที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจัดซื้อจัดจา้ง (หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน

พัสด ุเจา้หนา้ที่พัสด ุหวัหนา้งานการเงนิ เจา้หนา้ที่

ฝ่ายการเงนิ) ที่เขา้อบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ

- -

3.6.1
ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบคุลากร

เกี่ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุริต
≥80

พิจารณาจากผลการประเมนิความรู้ความเขา้ใจของ

ผู้เขา้อบรมการตอ่ตา้นการทจุริต
- -

4.1.1 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

เวลาที่ก าหนด

100

พิจารณาจากขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตใน

หนา้ที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

- -

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชงิรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เดอืน ตลุาคม 2564
ชื่อหน่วยงาน ส านักทรัพย์สินและรายได้

ตวัชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย



ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.3.2 ร้อยละของบคุลากรที่ท ากจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสงัคม

75

พจิารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี
การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด

- -

2.1.1
ร้อยละของขอ้มลูที่มกีารเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่ก าหนด
100

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซตซ์ึ่งประกอบดว้ยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยก าหนดให้

หนว่ยงานจัดการศกึษาจ านวน 240 ขา่ว 

หนว่ยสนบัสนนุการศกึษาจ านวน 120 ขา่ว

72

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 3.1.1 
ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการจัด

อันดับ
มหาวิทยาลัยฯ

2.2.1
ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคมุและลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบั

ประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

90

พิจารณาจากประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี
- -

3.1.1
ร้อยละของบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งที่เขา้อบรม

เกี่ยวกบัระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
100

พิจารณาจากจ านวนบคุลากรที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจัดซื้อจัดจา้ง (หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน

พัสด ุเจา้หนา้ที่พัสด ุหวัหนา้งานการเงนิ เจา้หนา้ที่

ฝ่ายการเงนิ) ที่เขา้อบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ

- -

3.6.1
ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบคุลากร

เกี่ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุริต
≥80

พิจารณาจากผลการประเมนิความรู้ความเขา้ใจของ

ผู้เขา้อบรมการตอ่ตา้นการทจุริต
- -

4.1.1 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

เวลาที่ก าหนด

100

พิจารณาจากขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตใน

หนา้ที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

- -

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชงิรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เดอืน พฤศจิกายน 2564
ชื่อหน่วยงาน ส านักทรัพย์สินและรายได้

ตวัชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย



ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.3.2
ร้อยละของบคุลากรที่ท ากจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสงัคม
75

พจิารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี
การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด

100

ใบแซ็นต์ชื่อและ
ภาพประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา "รู้รัก สามัคคี
 รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

พฒันาคุณภาพชีวิต"

2.1.1
ร้อยละของขอ้มลูที่มกีารเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่ก าหนด
100

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซตซ์ึ่งประกอบดว้ยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยก าหนดให้

หนว่ยงานจัดการศกึษาจ านวน 240 ขา่ว 

หนว่ยสนบัสนนุการศกึษาจ านวน 120 ขา่ว

N/A

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 3.1.1 
ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการจัด

อันดับ
มหาวิทยาลัยฯ

2.2.1
ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคมุและลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบั

ประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

90

พิจารณาจากประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี
- -

3.1.1
ร้อยละของบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งที่เขา้อบรม

เกี่ยวกบัระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
100

พิจารณาจากจ านวนบคุลากรที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจัดซื้อจัดจา้ง (หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน

พัสด ุเจา้หนา้ที่พัสด ุหวัหนา้งานการเงนิ เจา้หนา้ที่

ฝ่ายการเงนิ) ที่เขา้อบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ

- -

3.6.1
ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบคุลากร

เกี่ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุริต
≥80

พิจารณาจากผลการประเมนิความรู้ความเขา้ใจของ

ผู้เขา้อบรมการตอ่ตา้นการทจุริต
- -

4.1.1 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

เวลาที่ก าหนด

100

พิจารณาจากขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตใน

หนา้ที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

- -

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชงิรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เดอืน ธันวาคม 2564
ชื่อหน่วยงาน ส านักทรัพย์สินและรายได้

ตวัชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย



ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.3.2
ร้อยละของบคุลากรที่ท ากจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสงัคม
75

พจิารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี
การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด

100

ใบแซ็นต์ชื่อและ
ภาพประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา "รู้รัก สามัคคี
 รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

พฒันาคุณภาพชีวิต"

2.1.1
ร้อยละของขอ้มลูที่มกีารเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่ก าหนด
100

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซตซ์ึ่งประกอบดว้ยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยก าหนดให้

หนว่ยงานจัดการศกึษาจ านวน 240 ขา่ว 

หนว่ยสนบัสนนุการศกึษาจ านวน 120 ขา่ว

46.77

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 3.1.1 
ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการจัด

อันดับ
มหาวิทยาลัยฯ

2.2.1
ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคมุและลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบั

ประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

90

พิจารณาจากประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี
- -

3.1.1
ร้อยละของบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งที่เขา้อบรม

เกี่ยวกบัระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
100

พิจารณาจากจ านวนบคุลากรที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจัดซื้อจัดจา้ง (หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน

พัสด ุเจา้หนา้ที่พัสด ุหวัหนา้งานการเงนิ เจา้หนา้ที่

ฝ่ายการเงนิ) ที่เขา้อบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ

- -

3.6.1
ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบคุลากร

เกี่ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุริต
≥80

พิจารณาจากผลการประเมนิความรู้ความเขา้ใจของ

ผู้เขา้อบรมการตอ่ตา้นการทจุริต
- -

4.1.1 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

เวลาที่ก าหนด

100

พิจารณาจากขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตใน

หนา้ที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

- -

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชงิรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เดอืน มกราคม 2565
ชื่อหน่วยงาน ส านักทรัพย์สินและรายได้

ตวัชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย



ค่าเปา้หมาย อธิบายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน

1.3.2
ร้อยละของบคุลากรที่ท ากจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสงัคม
75

พจิารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี
การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด

100

ใบแซ็นต์ชื่อและ
ภาพประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา "รู้รัก สามัคคี
 รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

พฒันาคุณภาพชีวิต"

2.1.1
ร้อยละของขอ้มลูที่มกีารเผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตามแนวทางที่ก าหนด
100

พิจารณาจากจ านวนขา่วที่มกีารเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซตซ์ึ่งประกอบดว้ยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยก าหนดให้

หนว่ยงานจัดการศกึษาจ านวน 240 ขา่ว 

หนว่ยสนบัสนนุการศกึษาจ านวน 120 ขา่ว

100

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 3.1.1 
ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการจัด

อันดับ
มหาวิทยาลัยฯ รอบ

 5 เดือน

2.2.1
ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคมุและลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบั

ประเดน็ความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

90

พิจารณาจากประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดบัความเสี่ยงเทยีบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี
- -

3.1.1
ร้อยละของบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งที่เขา้อบรม

เกี่ยวกบัระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
100

พิจารณาจากจ านวนบคุลากรที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบั

การจัดซื้อจัดจา้ง (หวัหนา้ส านกังาน หวัหนา้งาน

พัสด ุเจา้หนา้ที่พัสด ุหวัหนา้งานการเงนิ เจา้หนา้ที่

ฝ่ายการเงนิ) ที่เขา้อบรมเกี่ยวกบัระบบจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ

- -

3.6.1
ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของบคุลากร

เกี่ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุริต
≥80

พิจารณาจากผลการประเมนิความรู้ความเขา้ใจของ

ผู้เขา้อบรมการตอ่ตา้นการทจุริต
- -

4.1.1 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

เวลาที่ก าหนด

100

พิจารณาจากขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตใน

หนา้ที่/การจัดซื้อ-จัดจา้ง ที่ไดรั้บการแกไ้ขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

- -

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชงิรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เดอืน กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อหน่วยงาน ส านักทรัพย์สินและรายได้

ตวัชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย


