
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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https://1th.me/Dwhzl
https://bit.ly/2TCepVQ
https://bit.ly/2zgJibo
https://bit.ly/2ywkVWT
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https://bit.ly/3eP5qsz
http://www.ietech.kmitl.ac.th/?page_id=3836
http://www.ietech.kmitl.ac.th/?page_id=3836
https://bit.ly/2Xyu4aT
https://1th.me/cUEJC
https://www.it.kmitl.ac.th/th/news/8916/
https://www.it.kmitl.ac.th/th/news/8916/
https://www.it.kmitl.ac.th/th/news/8664/
https://www.it.kmitl.ac.th/th/news/8664/
https://1th.me/RBzjM
https://bit.ly/2VWIW1T
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แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 เงินรายได้สถาบัน  □ เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและกรอบการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มี
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อีกทั้งหน่วยงานยังสามารถนำข้อมูลผลการ
ประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม  

สถาบันฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
2563 เพื ่อเป็นการแสดงถึงความพยายามในการขับเคลื ่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของสถาบันฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
 

3. ห่วงโซ่คุณค่า (สำหรับโครงการงบประมาณแผ่นดิน)  □ ต้นน้ำ  □ กลางน้ำ  □ ปลายน้ำ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

แผนระดับที่ 1 (ทุกโครงการต้องเลือก) 
      แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

- ด้าน 6. ด้านการปับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- เป้าหมาย 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   -    เป้าหมาย 6.2 ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนระดับที่ 2 (เลือก 1 แผน)  
      แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

- ยุทธศาสตร์ 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

- เป้าหมาย 6.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
□ แผนปฏิรูปประเทศ 

- ด้าน................................ 
- Productivity…………….. 
- เป้าหมาย........................ 

 

8



2 

 

      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- ประเด็น  10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แผนย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น

พลเมืองที่ดี 
- ประเด็น  21. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แผนย่อย 21.1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            21.2 แผนย่อยการปราบปรามการทุจรติ   

แผนระดับที่ 3  
      แผนกลยุทธ์สถาบัน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  
- เป้าประสงค์ ที่ 4.ก ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัยยั่งยืน   
- กลยุทธ์ ข้อที ่4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
- ตัวชี้วัดที่......... 
- โครงการ....(ชื่อโครงการในแผนกลยุทธ์ ที่โครงนี้สนับสนุน) 

□ สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน........................................   

5. ความสอดคล้องกับ OKI , OKO  และ OKR  ของสถาบัน/ส่วนงาน 

5.1 สถาบัน 
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational   □  Academic   □ Industrial    Social 
Objective Key Outcome (OKO) : S3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
Objective Key Result (OKR) : S3-1 ระดับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
โครงการ (Project to do under OKR) : ……………………-………………………………………………………….. 

5.2 ส่วนงาน  
Objective Key Impact (OKI) : □ Educational   □  Academic   □ Industrial   □ Social 
Objective Key Outcome (OKO) : ………………………-……………………..……………………………………….  
Objective Key Result (OKR) : ……………………………-……………………..……………………………………….. 
โครงการ (Project to do under OKR) : ……………….-…………………………………………………………….... 

6. แผนงาน/กิจกรรม  
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา กิจกรรมหลักงานสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษา กิจกรรมรองพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome) 
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริตในหน่วยงาน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภายในสถาบัน 
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4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถาบัน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี 
หัวหน้าโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  หนูทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา โทร. 02 3298138 E-mail : chaiwat.nu@kmitl.ac.th 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชณัฐตา  พุกทอง นักวิชาการศึกษา โทร. 3296 E-mail : 
chanatta.pu@kmitl.ac.th 

9. สถานที/่พื้นที่ดำเนินโครงการ 
ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  โครงการปีเดียว  □ โครงการต่อเนื่อง........ปี   เริ่มต้น.................................สิ้นสุด............................... 

11. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานภายในสถาบัน จำนวน 1 วัน 

12. กลุ่มเป้าหมาย 
        ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน  

- คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
  สถาบัน จำนวน 40 คน 
- บุคลากรภายในสถาบัน จำนวน 40 คน 

 ผู้ดำเนินโครงการ และวิทยากร 
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 คน 
- วิทยากรผู้ช่วย จำนวน 1 คน 

13. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ  

ตัวช้ีวัด/OKR หน่วยนับ เป้าหมาย/ปีงบประมาณ 
ปี 2563 ปี.... ปี... 

13.1 ผลผลิต (Output) :  
(ตัวช้ีวัด/OKR ผลที่คาดว่าจะได้รบัของโครงการ) 

    

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 75   
     
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :  
(ตัวช้ีวัด/OKR วัตถุประสงค์ของโครงการ) 

    

ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ในการดำเนินงาน (ITA) ของสถาบัน 

ร้อยละ 80 
(85คะแนน) 
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13.3 ผลกระทบ (Impact) :  
- เชิงบวก ............................................................................................................................. ...... 
- เชิงลบ (ถ้ามี) ............................................................................................................. ............. 

14. แผนการดำเนนิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

  ปีที่ 1 ....56,000.... บาท    ปีที่ 2 ........... บาท    ปีที่ 3 .............. บาท รวมทั้งโครงการ...................บาท 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ              

1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ              

2. ขออนุมัติดำเนินการตาม
โครงการ 

             

3. จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
อบรมตามกลุ่มเป้าหมาย 

             

4. จัดเตรียมเอกสารในการอบรม 13,200             

กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการ              

ดำเนินการจัดอบรม 42,800             

กิจกรรมที่ 3 ขั้นหลังดำเนินการ              

สรุปผลการจัดอบรม              

              

รวมงบประมาณ (ปีท่ีขอตั้ง) 56,000             
 

15. งบประมาณรวม ....56,000..........บาท  โดยมีรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ดังนี้ 

หมวดเงิน/รายการ รายละเอียดรายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ) รวมเงิน (บาท) 

รายจ่าย  56,000 

งบเงินอุดหนุน   

2. งบดำเนินงาน  56,000 

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  18,000 

 ค่าตอบแทน  18,000 

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 2,000 บาทX 6 ชม. X 1 วัน 12,000 

 2) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วย 1 คน x 1,000 บาทX 6 ชม. X 1 วัน 6,000 
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หมวดเงิน/รายการ รายละเอียดรายรับและรายจ่าย (แตกตัวคูณ) รวมเงิน (บาท) 

 ค่าใช้สอย  24,800 

 1) ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 200 บาท/มื้อ/คน x 1 มื้อ x 1 วัน 16,000 

 2) ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ 80 คน x 30 บาท/มื้อ/คน x 2 มื้อ 1 จำนวนวัน 4,800 

 3) ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2 คน x 2,000 บาท x 2 ช้ิน 4,000 

 ค่าวัสดุ  13,200 

 1) ค่าวัสดเุอกสารประกอบการอบรม  8,000 

 1) ค่าวัสดุสำนักงาน  5,200 
 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทราบแนวทางกรอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นปัจจุบันและนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานในเรื ่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

2. หน่วยงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามกำหนดการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

17. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม แนวทางแก้ไข และวิธีการจัดการความเสี่ยง 

 ................................................................... ................................................................................. ....... 

18. วิธีการติดตามประเมินผล 

- วิธีการติดตามประเมินผล :   
  สำรวจความคิดเห็น    □  สังเกต  
□  ทดสอบ      การศึกษาจากเอกสาร 

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล :  
  แบบสอบถามความคิดเห็น   □ แบบสำรวจความพึงพอใจ 
□ แบบทดสอบ     ข้อมูลจากการรายงาน 

- ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชณัฐตา  พุกทอง นักวิชาการศึกษา 
โทร. 3296 E-mail : chanatta.pu@kmitl.ac.th 

19. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List) 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์  □ ใบเสนอราคา   
- ค่าครุภัณฑ์  □ ใบเสนอราคา  □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec)  □ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง  □ แบบรูปรายการ  □ แบบประมาณราคา  □ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   □ โครงการตามผังแม่บทสถาบัน  □ แผนผังแสดงพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ   
- □ แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม (แบบ วต) 
- □ เอกสารอ่ืนๆ  
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ลงชื่อ........................................................................ผู้เสนอโครงการ  
(นางจิรวดี  ม่วงมีผล) 

                          รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 

                            รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม  
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“โครงการรลกูพระจอมโปร่งใส  ห่างไกลยาเสพตดิ พิชิตความปลอดภัย สรา้งวินัยจราจร ”  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

*************** 
1. หลักการและเหตุผล

  ด้วยปัจจุบันนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่ค่อยปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา โดยเฉาะในเรื่องการทุจริตในการสอบ เล่นการพนัน ดื่ มสุรา รวมทั้ง

อาจมียาเสพติดข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ละเลยเรื่องความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน รวมทั้งไม่ใช้สะพานลอยและsky walk  ในการข้ามถนน 

ดังนั้น สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  สำนักงานอธิการบดี โดยงานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา จึงได้จัดทำ“โครงการรลูกพระจอมโปร่งใส  ห่างไกลยาเสพติด  พิชิตความปลอดภัย  สร้าง

วินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

2. ลักษณะโครงการ  □ โครงการยุทธศาสตร์  □ โครงการประจำ  □ ..........................................................

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
□ สนองแผนกลยุทธ์สถาบัน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่........... 
- เป้าประสงค์ ที่.........  
- กลยุทธ์ ข้อที่.......... 
- ตัวชี้วัดที่......... 

□ ไม่สนองแผนกลยุทธ์สถาบัน
□ สนองแผนกลยุทธ์ส่วนงาน........................................

4. แผนงาน/กิจกรรม
แผนงาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษา
กิจกรรมรอง.พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม ความโปร่งใส่ ความซื่อสัตย์สุจริต  และปฎิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบัน 
2.เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อรณรณรงคใ์ห้นักศึกษาระวังภัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อืน่

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ//..

14



 

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายสัญญาสุขพันธ์ /  นางรัตนา รัตนายน / นางวรรนิภา  สุขพันธ์ 

7. สถานทีจ่ัดโครงการ 
 ลากิจกรรมนักงหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

□ ปีเดียว   □ ต่อเนื่อง   เดือน มีนาคม 2563 

9. วิธีการดำเนินการ 

9.1 ขออนุมัติโครงการจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

9.2 จัดทำโครงการเสนอสำนักงานพัสดุ เพื่อจัดหา/จัดจ้าง 

9.3 จัดนิทรรศการรณรงค์โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ของโครงการ 

9.4 ประกวดภาพถ่าย รณณรงค์การขับข่ีปลอดภัย 

9.5 คลิปวีดีโอภาพยนตร์สั้นครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ของโครงการ  

10. กลุ่มเป้าหมาย 
□ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200คน (ท่ีรับทราบ/เห็นข้อความทีป่ระชาสัมพันธ์โครงการ) 
□ ผู้ดำเนนิโครงการ และวิทยากร  3-5 คน    (ระบุจำนวนให้ชัดเจนว่าผู้ดำเนินโครงการกี่คน วิทยากรกี่

คน เพื่อนำไปคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมไปกับค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่นับเป็นตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายของโครงการ)  

11. ตวัชีวั้ดความสำเร็จของโครงการ  

ประเภทตัวชี้วัด ชือ่ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้ร่วมโครงการ คน 200 
    
    
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 
    
    
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1.ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามกำหนด ร้อยละ 80 
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12. แผนการดำเนนิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการ 
ใช้จ่าย

งบประมาณ  

(บาท) 

แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการฯ 100,000             

2.เริ่มจัดหา/จัดจ้าง              

3.ทำหนังสือขออนุมัติ
โครงการ/ยืมเงินสำรองจ่าย 

             

4.ดำเนินโครงการ              

5.ตรวจรับโครงการ              

6.ทำเอกสารเคลียรเ์งินยืม           
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หมายเหตุ กรณีโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ให้ใช้แบบตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอน 

13. งบประมาณ 40,000 บาท  โดยมีรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ดังนี้ 

หมวดเงิน/รายการ จำนวน
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ระยะ 
เวลา 

หน่วย
นับ 

จำนวน
เงินต่อ
หน่วย 

จำนวน หน่วย
นับ 

รวมเงิน 

(บาท) 

รายรับ (กรณีโครงการมีรายรับ เชน่          

ค่าลงทะเบียน เงินบริจาค รวมทั้งเงิน         

ที่ขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน)         

รายจ่าย         

1. งบบุคลากร         

- ค่าจ้างช่ัวคราว         

2. งบดำเนินงาน         

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ         

 ค่าตอบแทน         

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร         

 2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         

    นอกเวลา ฯลฯ         

 ค่าใช้สอย        40,000 

 1) ค่าจา้งเหมาบริการ 10 ป้าย - ป้าย 4,000 10 ป้าย 40,000 

 2) ค่าอาหารกลางวัน         

 ค่าวัสดุ         

 1) ค่าวัสดุสำนักงาน         

2.2 ค่าสาธารณูปโภค         

 1) …………………….         

3. งบลงทุน         

 3.1 ค่าครุภัณฑ ์         

 3.2 สิ่งก่อสร้าง         

4. งบเงินอุดหนุน         

 4.1 รายการค่าใช้จ่าย         

5. งบรายจ่ายอื่น         

 5.1 รายการค่าใช้จ่าย         
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักศึกษาจะมีจิตสำนึกในเรื่องการมีคุณธรรม ความโปร่งใส่ ความซื่อสัตย์สุจริต และปฎิบัตติามระเบียบ  
  ข้อบังคับของสถาบัน 

     - นักศึกษามีความรู้ในเรื่องของปัญหาและโทษของการใช้สาร/ยาเสพติด 
     - นักศึกษามีความระมัดระวังใส่ใจ ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น  
 

15. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ (Check List) 

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างออแกไนซ์เซอร์  □ ใบเสนอราคา  □ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ค่าครุภัณฑ ์ □ ใบเสนอราคา  □ รายละเอียดคุณลักษณะ(spec)  □ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง  □ แบบรูปรายการ □ แบบประมาณราคา □ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

  □ แผนผังแสดงพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ  

- □ แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม F1-P-วต-003 แก้ไขครั้งที่ 8 (แบบ วต) 

- □ เอกสารอ่ืนๆ (ที่ผู้เสนอโครงการนำเสนอ) 
 

      ลงชื่อ........................................................................ผู้เสนอโครงการ  

 (นางวรรนิภา  สุขพันธ์) 

                                          ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 
 

ลงชื่อ.................................................................... ....ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายสรวิชญ์  หมั่นสมัคร) 

                         ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 ลงชื่อ........................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร) 

                         ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
 

                 ลงชื่อ........................................................................ผู้พิจารณาโครงการ/อนุมัติโครงการ 

                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์) 

                         ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

หมายเหตุ ๑. แบบฟอร์มนี้ไม่ใช้ในการเขียนโครงการวิจัย  
             ๒. กรณีโครงการอนุมัติภายในส่วนงานให้ปรับปรุงชื่อผู้เห็นชอบโครงการ ผู้พิจารณาโครงการ  
  และผู้อนุมัติโครงการ ตามความเหมาะสมหรือตัดออก 
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F1-P-วต-003

แกไ้ขครัง้ที ่9

(1) ประเภทการจัดสรร : (เลือกตอบเฉพาะเงินรายได้) (2) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 5% ส านักงานอธิการบดี ยุทธศาสตร์ 5% ระดับส่วนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4
จัดสรรตามสัดส่วนท่ีก าหนดในแผน ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกลาง :-     ส านักงานอธิการบดี เป้าประสงค์ ท่ี 4.ก

    ส านักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ ข้อท่ี 4.1.1
ตัวช้ีวัดท่ี...................

(3) ลักษณะโครงการหรือกิจกรรม : ให้เลือกเพียงข้อเดียว
(   ) กิจกรรมบริหารท่ัวไป (   ) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
( √ ) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (   ) * กิจกรรมสาขา..........................
(   ) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (   ) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ าแนกเป็น : ช่ือผู้กรอกข้อมูล  ชณัฐตา พุกทอง

หน่วยงาน ส านักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา (   ) อ่ืนๆ ...................................................      โครงการจัดฝึกอบรม/นิทรรศการ/เผยแพร่ โทร   3296
แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา □  กิจกรรมด าเนินงานอ่ืน ๆ  (ด้านศิลปวัฒนธรรม) ณ วันท่ี   14 เม.ย. 2563

จ านวน จ านวน ผลท่ีคาดว่า สถานท่ีจัด ผู้รับผิดชอบโครงการ
ล าดับท่ี ช่ือโครงการหรือกิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย แผน ผล แผน ผล แผน ผล วัน การจัด ผู้ตอบแบบ วัตถุประสงค์ จะได้รับ

ตัวช้ีวัด (คร้ัง) สอบถาม 
(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (7) (8) (คน)  (9) (10) (11) (12) (13)

จัดฝึกอบรม/สัมมนา....โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 1.คณะกรรมการบริหาร 56,000 7,800 40 คน 33 คน  ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 1 วัน 1 คร้ัง 1.เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 1.หน่วยงานมีความรู้และทราบแนวทาง สถาบันเทคโนโลยี ชณัฐตา  พุกทอง

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and และคณะท างานการ และมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ กรอบในการประเมินคุณธรรมและความ พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

Transparency Assessment : ITA) หัวข้อ การเสริมสร้าง ประเมินคุณธรรมและ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ทหารลาดกระบัง

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางและกรอบการประเมิน ความโปร่งใสในการ 2.เพ่ือให้หน่วยงานภายในสถาบัน ได้รับ ภาครัฐท่ีเป็นปัจจุบัน

 ITA ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินงานของสถาบัน ความรู้และทราบแนวทางกรอบการประเมิน 2.หน่วยงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลและ

2.บุคลากรภายในสถาบัน 40 คน 31 คน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน หลักฐานต่างๆ เพ่ือพร้อมรับการประเมิน

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ งานของหน่วยงานภาครัฐ คุณธรรมและความโปร่งใสตามก าหนด

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 75 ร้อยละ 88.20 3.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเร่ือง การด าเนินงานของสถาบัน

 - ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 85 รอผลการประเมิน เดือนกันยายน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน

ในการด าเนินงาน (ITA) ของสถาบัน งานของหน่วยงานภายในสถาบัน

4.เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินผล

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถาบัน

หมายเหตุ :  1. แบบสอบถามเพ่ือการประเมินผล ขอให้ครอบคลุมเน้ือหาทุกตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงาน   2. *กิจกรรมสาขาวิชา.... หมายถึง หลักสูตรท่ีมีการก าหนดโครงการศึกษาดูงาน ซ่ึงระบุไว้ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน

    3.** งบประมาณ (4) หมายถึงโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับจัดสรร 2 แหล่งเงินให้ระบุจ านวนเงินของแต่ละแหล่งเงินและวงเงินรวม  4.โครงการยุทธศาสตร์ สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมให้เหมาะสมกับรายละเอียดโครงการได้

**งบประมาณ (4) เป้าหมาย (5) วัน/เดือน/ปี (6)

แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกจิกรรม           เงินรายได้              เงินงบประมาณแผ่นดนิ              แหล่งเงินภายนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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F1-P-วต-003

แกไ้ขครัง้ที ่9

(1) ประเภทการจัดสรร : (เลือกตอบเฉพาะเงินรายได้)

* ยุทธศาสตร์ 5% ส านักงานอธิการบดี * ยุทธศาสตร์ 5% ระดับส่วนงาน

* จัดสรรตามสัดส่วนท่ีก าหนดในแผน * ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกลาง :- * ส านักงานอธิการบดี

ส านักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(2) ลักษณะโครงการ : ให้เลือกเพียงข้อเดียว

  (   )  กิจกรรมบริหารท่ัวไป (งบรายจ่ายอ่ืน) (   ) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ช่ือผู้กรอกข้อมูล น.ส.ประภาพรรณ ทองประชุม

(   ) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (   ) * กิจกรรมสาขา..........................                     โทร 3241

(   ) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (   ) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ าแนกเป็น :                     ณ วันท่ี 23  พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน ส่วนกิจการนักศึกษา (   ) อ่ืนๆ .............................................................. o โครงการจัดฝึกอบรม/นิทรรศการ/เผยแพร่

แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา o กิจกรรมด าเนินงานอ่ืน ๆ  (ด้านศิลปวัฒนธรรม)

จ านวน จ านวน ผลท่ีได้รับ สถานท่ีจัด ผู้รับผิดชอบ

ล าดับท่ี ช่ือโครงการหรือกิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผน ผล แผน ผล แผน ผล วัน การจัด ผู้ตอบแบบ และคาดว่า โครงการ

ตัวช้ีวัด (คร้ัง) สอบถาม จะได้รับ

(1) (2) (3) (4) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (7.1) (7.2) (8) (9) (คน)  (10) (11) (12) (13)

จัดฝึกอบรม/สัมมนา....โครงการ/กิจกรรม

"ลูกพระจอมโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา 100,000 70,673.20 1.นักศึกษามีจิตส านึก ลานกิจกรรม นายสัญญา

พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" มีคุณธรรม ความโปร่งใส่ ความซ่ือสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม ความโปร่งใส่ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ช้ัน 1 สุขพันธ์

ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน ปฎิบัติตามระเบียบ ส านักงาน

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 2.เพ่ือรณรงค์สร้างกระแส 1 คร้ัง ข้อบังคับฯ ของสถาบัน หอสมุดกลาง นางรัตนา

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ปลูกจิตส านึกในการป้องกัน 200        50 มีนาคม มีนาคม 3 วัน 3 วัน 2. ได้สร้างภูมิป้องกัน สถาบัน รัตนายน

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 17-19 มี.ค.63 17-19 มี.ค.63 และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี

ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 3.รณรงค์ให้นักศึกษา 80% 75% อย่างต่อเน่ือง พระจอมเกล้า นางวรรนิภา

ตัวช้ีวัด :  เชิงเวลา ระวังภัยในการใช้รถใช้ถนน 3.นักศึกษามีความระมัด เจ้าคุณทหาร สุขพันธ์

ร้อยละโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน 80% 75% ระวังภัยในการใช้รถใช้ถนน ลาดกระบัง

มากย่ิงข้ึนฯ

หมายเหต ุ:  1. แบบสอบถามเพือ่การประเมนิผล ขอใหค้รอบคลมุเนื้อหาทกุตัวชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงาน

 2. *กจิกรรมสาขาวชิา.... หมายถงึ หลักสตูรทีม่กีารก าหนดโครงการศกึษาดงูาน ซึง่ระบไุวช้ัดเจนในการจัดการเรยีนการสอน

3.** งบประมาณ (5) หมายถงึโครงการหรอืกจิกรรมทีไ่ดรั้บจัดสรร 2 แหลง่เงนิใหร้ะบจุ านวนเงนิของแตล่ะแหลง่เงนิและวงเงนิรวม

4. โครงการยทุธศาสตร ์สามารถปรับเปลีย่นกจิกรรมใหเ้หมาะสมกับรายละเอยีดโครงการได ้

แบบฟอร์มรายงานโครงการหรือกิจกรรม  *เงินรายได้       * เงินงบประมาณแผ่นดิน      * แห่งเงินภายภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**งบประมาณ (5) เป้าหมาย (6) วัน/เดือน/ปี (7)
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สํานักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทรศัพท/โทรสาร 023298138


