




คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการยกระดับ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

รายงานฉบับนี ้ สำเร็จลุล่วงได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือของทุกฝ่าย 

ในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป  

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

หลักการและเหตุผล 
๑ 

ส่วนที่ ๑ แผนการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใสภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗ 

 

 

 

 



๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินในเชิงบวกที่มีจุดมุงหมายกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต 

ในหนวยงานภาครัฐ โดยการประเมินนี้ถูกกำหนดเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ถูกกำหนดไวในแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยกำหนดใหหนวยงานที่เขารับรวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ จะตองไดคะแนน 

๘๕ คะแนนข้ึนไปนั้น  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา ยังมีผลการประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(IIT) ที่ต่ำกวา ๘๕ คะแนน มีจำนวน ๓ ตัวชี้วัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช

ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหความสำคัญกับมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัย 

และนำผลการประเมินขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยและเปนการยกระดับใหมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินดีข้ึน  

 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใชในการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. เพ่ือเปนการกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 

๓. เพื ่อเปนแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

เปาหมาย 

ยกระดับผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๒ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สวนท่ี ๑  

แผนการดำเนนิงานมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : การใชงบประมาณ  

ประเด็นการประเมิน :  I๗ ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด (๗๕.๔๐) 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรสงเสริมการประชาสัมพันธใหบุคลาการเกิดการรับรูเก่ียวกับการใชจายงบประมาณอยางท่ัวถึง 

แนวทางการดำเนินงาน กลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดวามสำเร็จ 

และคาเปาหมาย ระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ท่ีมีสวนประกอบของสาระสำคัญ

ของแผนฯ ครบถวน มีแผนการใชจายงบประมาณประจำปท่ีชัดเจน 

และดำเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับรู

เกี่ยวกับการใชจายงบประมาณอยางท่ัวถึง    

บุคลากรทุกภาค

สวนของ

มหาวิทยาลัย 

จำนวนการ

ประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรเกิด

การรับรู

เกี่ยวกับการใช

จาย

งบประมาณ 

๑ ครั้ง งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กองนโยบายและแผน 

 

 

 



๓ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : การใชงบประมาณ  

ประเด็นการประเมิน : I๑๒ เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (๗๙.๖๔) 

• สอบถาม (๘๒.๐๕) 

• ทักทวง (๗๘.๔๕) 

• รองเรียน (๗๘.๔๔) 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน กลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดวามสำเร็จ 

และคาเปาหมาย ระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๑. เผยแพรขอมูลดานงบประมาณท่ีเกี่ยวของ บุคลากรทุกภาคสวน

ของมหาวิทยาลัย 

จำนวนชอง

ทางการเผยแพร 

๑ ชองทาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองนโยบายและแผน 

๒. เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของติดตอสอบถามการขอ

งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณแผนการใชจาย

งบประมาณและการปรับแผน 

บุคลากรทุกภาคสวน

ของมหาวิทยาลัย 

จำนวนชองทางให

ผูท่ีเกี่ยวของติดตอ

สอบถาม 

๔ ชองทาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองนโยบายและแผน 

๓. ใชระบสารสนเทศ (ระบบ ERP) ซึ่งบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไปตรวจสอบสถานะการใชจาย

งบประมาณประจำป ท้ังงบประมาณเงินรายจาย และ

งบประมาณเงินรายได ของหนวยงานไดแบบเรียลไทม 

บุคลากรทุกภาคสวน

ของมหาวิทยาลัย 

จำนวนชองทางใหผูท่ี

เกี่ยวของติดตอ

สอบถาม 

๑ ชองทาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองคลัง 

๔. จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำปรายไตร

มาส 

บุคลากรทุกภาคสวน

ของมหาวิทยาลัย 

จำนวนชองทางใหผูท่ี

เกี่ยวของติดตอ

สอบถาม 

๑ ชองทาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองคลัง 



๔ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การใชทรัพยสินของราชการ  

ประเด็นการประเมิน : I๒๐ ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความสะดวก มากนอยเพียงใด (๗๘.๒๖) 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา :  ควรมีแนวทางเพ่ือลดข้ันตอนการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินของทางราชการใหมีความสะดวกมากข้ึน 

แนวทางการดำเนินงาน กลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดวามสำเร็จ 

และคาเปาหมาย ระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ทบทวนแนวปฏิบัติการยืม – คืน ท่ีใชรวมกันหรือการใชทรัพยากร

โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง มาตรการในการใชทรัพยสินของทางราชการของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บุคลากรในสังกัด จำนวนชอง

ทางการ

เผยแพร 

๑ ชองทาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การใชทรัพยสินของราชการ  

ประเด็นการประเมิน : I๒๓ ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด (๗๙.๒๙) 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา :  ควรสรางการรับรูเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการหรือข้ันตอนการขออนุญาต เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

แนวทางการดำเนินงาน กลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดวามสำเร็จ 

และคาเปาหมาย ระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

จัดทำระบบการจองรถราชการและการจองหองประชุม เพื่อความ

สะดวกกับผูใชบริการ ไดอยางถูกตองตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการพ.ศ.๒๕๒๓  ในหนวยงาน

สำนักงานอธิการบดี 

 

บุคลากรในสังกัด 

 

ชองทางการ

เผยแพร 

๒ ชองทาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : การแกไขปญหาการทุจริต  

ประเด็นการประเมิน : I๓๐ หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน ในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร (๗๙.๐๑) 

• สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก (๘๐.๔๙) 

• สามารถติดตามผลการรองเรียนได (๗๙.๓๔) 

• มั่นใจวาจะมีการดำเนนิการอยางตรงไปตรงมา (๘๐.๔๕) 

• มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมผีลกระทบตอตนเอง (๗๕.๗๖) 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรมีระบบการติดตามผลการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจของผูรองเรียน 

แนวทางการดำเนินงาน กลุมเปาหมาย 

ตัวชี้วัดวามสำเร็จ 

และคาเปาหมาย ระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ระบบการติดตามผลการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความ

มั่นใจของผูรองเรียน 

 

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย 

มีระบบติดตามผล

การรองเรียน

มากกวา ๑ ระบบ 

๒ ระบบ ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองบริหารงานบุคคล 

 



๗ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สวนท่ี ๒  

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรและความโปรงใสภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : การใชงบประมาณ  

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรสงเสริมการประชาสัมพันธใหบุคลากรเกิดการรับรูเก่ียวกับการใชจายงบประมาณอยางท่ัวถึง 

แนวทางการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป ท่ีมีสวนประกอบของ

สาระสำคัญของแผนฯ 

ครบถวน มีแผนการใชจาย

งบประมาณประจำปท่ีชัดเจน 

และดำเนินการประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย

รับรูเกี่ยวกับการใชจาย

งบประมาณอยางท่ัวถึง    

จำนวนการ

ประชาสัมพันธให

บุคลากรเกิดการ

รับรูเกี่ยวกับการ

ใชจายงบประมาณ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๖ ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ เพื่อเปนเครื่องมือในการผลักดันการดำเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย ๓ สวนท่ี

สำคัญ ไดแก  

สวนท่ี ๑ บริบทท่ีเกี่ยวของกับแผนฯ 

สวนท่ี ๒ รายละเอียดของแผนฯ 

สวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ีประกอบไปดวย โครงการ แผนปฏิบัติการ แผนการใชจาย

งบประมาณ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการ

ประชาสัมพันธใหบุคลาการเกิดการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป และมหาวิทยาลัยไดดำเนินการดังน้ี 

กองนโยบาย 

และแผน 



๘ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทางการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑. แจงเวียนหนังสือ เรื่อง นำแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สูการปฏิบัติ เพื่อใหทุกหนวยงานรับทราบ และนำไปปฏิบัติ  

๒. มอบหมายใหหนวยงานดำเนินการถายทอดแผนสูบุคลากร

ทุกระดับ เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานท้ังในดานแผนการใชจาย

งบประมาณ และระยะเวลาท่ีจะดำเนินโครงการในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จไปใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติในการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามพันธกิจตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : การใชงบประมาณ  

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

เผยแพรขอมูลดาน

งบประมาณท่ีเกี่ยวของ 

จำนวนชอง

ทางการเผยแพร 

๑ ชองทาง ๑ ชองทาง ๑๖ ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

- กองนโยบายและแผนไดดำเนินการเผยแพรขอมูลดาน

งบประมาณท่ีเกี่ยวของผานเว็บไซต 

https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/ ไดแก 

๑. แผนการใชจายงบประมาณ 

๒. แผนปฏิบัติราชการประจำป 

๓. สรุปผลการใชจายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบาย 

และแผน 

เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของติดตอ

สอบถามการของบประมาณ 

การอนุมัติงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณ

และการปรับแผน 

จำนวนชอง

ทางการติดตอ

สอบถาม 

๔ ชองทาง ๔ ชองทาง ๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๓๑ มี.ค. 

๖๔ 

กองนโยบายและแผนเปดโอกาสใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอ

ตอสอบถามการของบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ แผนการใช

จายงบประมาณ และการปรับแผน ใน ๔ ชองทาง ไดแก 

๑. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

๒. Line Application 

๓. โทรศัพท 

๔. ติดตอโดยตรงกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

กองนโยบาย 

และแผน 

ใชระบสารสนเทศ (ระบบ 

ERP) ซึ่งบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยสามารถเขาไป

ตรวจสอบสถานะการใชจาย

จำนวนชอง

ทางการติดตอ

สอบถาม 

๑ ชองทาง ๑ ชองทาง ๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๓๑ มี.ค. 

๖๔ 

มีระบบสารสนเทศ (ระบบ ERP) เพื่อใหบุคลากรสามารถ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณประจำป 

กองคลัง 

https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88


๑๐ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณประจำป ท้ัง

งบประมาณเงินรายจาย และ

งบประมาณเงินรายได ของ

หนวยงานไดแบบเรียลไทม 

จัดทำรายงานผลการใชจาย

งบประมาณประจำปรายไตร

มาส 

จำนวน 

การรายงานผล 

๑ ครั้ง ๔ ครั้ง ๑ ต.ค. 

๖๓ - ๓๑ 

มี.ค. ๖๔ 

มีรายงานการใชจายงบประมาณประจำปรายไตรมาส 

 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การใชทรัพยสินของราชการ  

ประเด็นท่ีควรพัฒนา :  ควรมีแนวทางเพ่ือลดข้ันตอนการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินของทางราชการใหมีความสะดวกมากข้ึน 

แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ทบทวนแนวปฏิบัติการยืม – 

คืน ท่ีใชรวมกันหรือการใช

ทรัพยากรโดยการออก

ประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง มาตรการในการใช

ทรัพยสินของทางราชการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

จำนวนมาตรการ

ในการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ 

๑ 

มาตรการ 

๑ 

มาตรการ 

เม.ย. ๖๔   เผยแพรประกาศ โดยเวียนแจงหนวยงานในสังกัดทราบตาม

หนังสือกองกลาง และลงในเว็บไซตกองกลาง 

https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web2558/ 

 

กองกลาง 

 

 

 

 

 

https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web2558/


๑๒ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การใชทรัพยสินของราชการ  

ประเด็นท่ีควรพัฒนา :  ควรสรางการรับรูเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการหรือข้ันตอนการขออนุญาต เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

จัดทำระบบการจองรถ

ราชการและการจองหอง

ประชุม เพื่อความสะดวกกับ

ผูใชบริการ ไดอยางถูกตอง

ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓  

ในหนวยงานสำนักงาน

อธิการบดี 

จำนวนคูมือ  ๒ คูมือ ๒ คูมือ ๑๒ ตค.๖๓  

 

- จัดทำคูมือระบบการจองรถราชการและคูมือการจองหองประชุม 

ไวบนเว็บไซตกองกลาง เว็บไซตกองกลาง 

https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web2558/ 

เพื่อใหหนวยงานใน สอ. ทราบ ถึงวิธีการใชรถราชการและการใช

หองประชุม ไดอยางถูกตองตามระเบียบ 

- จัดอบรมการจองรถราชการออนไลน และการจองหองประชุม

ออนไลน ณ หองประชุม Computer Network Advanced ชั้น ๔ 

อาคารอเนกประสงค 

- ทำหนังสือเวียนแจงหนวยงานในสังกัดใหทราบแบบฟอรม

ระเบียบการใชรถราชการ  

กองกลาง 

 

 

 

 

 

https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web2558/


๑๓ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : การแกไขปญหาการทุจริต  

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรมีระบบการติดตามผลการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจของผูรองเรียน 

แนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

คา

เปาหมาย 
ผล 

ระยะ 

เวลา 
ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ระบบการติดตามผลการ

รองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ

สรางความมั่นใจของผู

รองเรียน 

ระบบติดตามผลการ

รองเรียน 

๒ ระบบ ๒ ระบบ ๑ ต.ค. ๖๓ 

- ๓๑ มี.ค. 

๖๔ 

๑. มีระบบการรับเรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จำนวน ๔ ชองทาง ดังน้ี  

๑.๑ การรองเรียนทางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

HRM 

๑.๒ การรองเรียนทางกลองรับเรื่องรองเรียนบริเวณชั้น ๑ 

อาคารสำนักงานอธิการบดี 

๑.๓ การรองเรียนทางหมายเลขโทรศัพทสายตรงงานวินัย

และนิติกร กองบริหารงานบุคคล โทร ๐๒-๖๖๕-๓๗๔๓ 

๑.๔ การรองเรียนทางระบบสารบรรณ 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการจัดทำ

ระบบการติดตามผลการรองเรียน ๓ ระบบ คือ (๑) ระบบ HRM 

(๒) ระบบโทรศัพทสายตรง ท่ีเบอร ๐๒-๖๖๕-๓๗๔๓ (๓) ระบบ

สารบรรณ (E-document) 

๒. มีการประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนใหบุคลากร

ทราบ  

 

 



๑๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ : การใชงบประมาณ 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรสงเสริมการประชาสัมพันธใหบุคลากรเกิดการรับรูเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ท่ีมีสวนประกอบของสาระสำคัญของแผนฯ 

ครบถวน มีแผนการใชจายงบประมาณประจำป ท่ีชัดเจน และดำเนินการ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับรูเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ

อยางท่ัวถึง 

การรายงานผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเปนเครื่องมือในการผลักดันการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย ๓ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ บริบทท่ีเก่ียวของกับแผนฯ สวนท่ี ๒ รายละเอียดของ

แผน สวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีประกอบไปดวย โครงการ แผนปฏิบัติ

ราชการ แผนการใชจายงบประมาณ และหนวยานท่ีรับผิดขอบซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการประชาสัมพันธ 

ใหบุคลากรเกิดการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป และมหาวิทยาลัยไดดำเนินการดังนี้  

๑. แจงเวียนหนังสือ เรื่อง นำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสูการปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ เผยแพรผานชองทาง  

E-document และเว็บไซตกองนโยบายและแผน  https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/ 

๒. มอบหมายใหหนวยงานดำเนินการถายทอดแผนสูบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเปนกรอบการ

ดำเนินงานท้ังในดานแผนการใชจายงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินโครงการในประงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จไปใชในการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามพันธกิจตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา : ควรเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ 

แนวทางการดำเนินงาน : เผยแพรขอมูลดานงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

การรายงานผล 

กองนโยบายและแผนไดดำเนินการเผยแพรขอมูลดานงบประมาณท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตกอง

นโยบายและแผน https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/  ไดแก 

๑. แผนการใชจายงบประมาณ 

๒. แผนปฏิบัตริาชการประจำป 

๓. สรุปผลการใชจายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการดำเนินงาน : เปดโอกาสใหผูเก่ียวของติดตอสอบถามการของบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณและการปรับแผน 

เปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดตอสอบถามการของบประมาณ 

การรายงานผล 

กองนโยบายและแผนเปดโอกาสใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยติดตอสอบถามการขบงบประมาณ 

การอนุมัติงบประมาณแผนการใชจายงบประมาณ แผนการปรบัแผนใน ๔ ชองทาง ไดแก  

๑. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

๒. Line Application  

๓. โทรศัพท 

๔. ติอตอสอบถามโดยตรงกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทางการดำเนินงาน : ใชระบบสารสนเทศ (ระบบ ERP) ซ่ึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาไป

ตรวจสอบสถานะการใชจายงบประมาณประจำป ท้ังงบประมาณเงินรายจาย และ

งบประมาณเงินรายได ของหนวยงานไดแบบเรยีลไทม 

การรายงานผล 

มีการใชระบบสารสนเทศ (ERP) เพ่ือใหบุคลากรสามารถตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

ประจำป ท้ังงบประมาณเงินรายจาย และงบประมาณเงินรายได ของหนวยงาน/คณะ ไดแบบเรียลไทม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำปรายไตรมาส 

การรายงานผล 

มีรายงานการใชจายงบประมาณประจำปรายไตรมาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ : การใชทรัพยสินของราชการ 

แนวทางการดำเนินงาน : ทบทวนแนวปฏิบัติการยืม – คืน ท่ีใชรวมกันหรือการใชทรัพยากรโดยการออก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการในการใช

ทรัพยสินของทางราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การรายงานผล 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  มาตรการใน

การใชทรัพยสินของทางราชการ ประกอบดวย ขอปฏิบัติในการใชทรัพยสินของทางราชการ ดังนี้ 

  - การรักษาทรัพยสินของทางราชการ 

  - การยืมทรัพยสินไปใชในการปฏิบัติงานจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนตอราชการ 

  - การคืนทรัพยสินจะตองนำทรัพยสินนั้นมาคืนสภาพท่ีใชงานไดเรียบรอย 

เผยแพรประกาศ โดยเวียนแจงหนวยงานในสังกัดทราบตามหนังสือกองกลาง  และลงในเว็บไซต

กองกลาง https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web๒๕๕๘/ 

 

แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำระบบการจองรถราชการและการจองหองประชุม เพ่ือความสะดวกกับ

ผูใชบริการ ไดอยางถูกตองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๓  ในหนวยงานสำนักงานอธิการบดี 

การรายงานผล 

มีการจัดทำระบบการจองรถราชการ และการจองหองประชุม เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ

บุคลากร และจัดทำคูมือระบบการจองรถราชการและคูมือการจองหองประชุม ไวบนเว็บไซตกองกลาง 

เว็บไซตกองกลาง https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web๒๕๕๘/ เพ่ือใหหนวยงานในสำนักงานอธิการบดี

ทราบ ถึงวิธีการใชรถราชการและการใชหองประชุม ไดอยางถูกตองตามระเบียบ และจัดทำหนังสือเวียนแจง

หนวยงานในสังกัดใหทราบแบบฟอรมระเบียบการใชรถราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web2558/
https://gad.offpre.rmutp.ac.th/web2558/


๑๙ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ : การแกไขปญหาการทุจริต  

แนวทางการดำเนินงาน : ระบบการติดตามผลการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางความม่ันใจ 

ของผูรองเรียน 

การรายงานผล 

มีระบบการรับเรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๔ ชองทาง 

ดังนี้  

- การรองเรียนทางระบบบริหารทรัพยากรบคุคล HRM 

- การรองเรียนทางกลองรับเรื่องรองเรียนบริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

- การรองเรียนทางหมายเลขโทรศัพทสายตรงงานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล โทร 

๐๒-๖๖๕-๓๗๔๓  

- การรองเรียนทางระบบสารบรรณ (E-document) 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการจัดทำระบบการติดตามผลการรองเรียน ๓ 

ระบบ เพ่ืออำนวยความสะดวกแกบุคลากรในการติดตามผลการรองเรียน คือ  

(๑) ระบบ HRM 

(๒) ระบบโทรศัพทสายตรง ท่ีเบอร ๐๒-๖๖๕-๓๗๔๓ 

(๓) ระบบสารบรรณ (E-document) 




