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รายงานผลการด าเนินการ 

ป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

  1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้านการ
รับสินบน และส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรม 
คุณธรรมความโปร่งใส่
และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์และบุคลากร
ทุกระดับ มีการรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

 1. การเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. กิจกรรม
แสดง
เจตจ านง
สุจริต/
ประกาศ
นโยบาย 
Nogift 
policy ของ
คณบดี 

 -ไม่มี - 
 
  
 
-ไม่มี - 
 
 
 
 
- ไม่มี - 
   

 -ไม่มี - 
 
  
 
-ไม่มี - 
 
 
 
 
- ไม่มี - 
  
 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 
 
ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 
 
 
ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
  

1. การประกาศแจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสทุกๆ คน 
2. คณบดี ประกาศเจตจ านงสุจริต/ประกาศนโยบาย 
No gift policy 
3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกคนได้รับทราบกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
ด าเนินการ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรได้รับทราบและ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. กิจกรรม
ให้ความรู้การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับ
คณะกรรมกา
รด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ก่อน
ด าเนินการ 
  

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

  1. เผยแพร่การใช้จ่าย
งบประมาณให้บุคลากร
ภายคณะรับทราบและจัด
ให้มีช่องทางในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะ 
2. เพ่ิมช่องทางให้สามารถ
ตรวจสอบ/แสดงความ

1.รายงาน
สรุปการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจ าเดือน
ให้กับท่ี
ประชุม
ประจ าคณะ 

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. คณะกรรมการประจ าคณะทุกคนได้รับทราบและ
มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
รายเดือน 
2. มีการสุ่มตรวจนับพัสดุ 2 ครั้ง ท าให้มีการเบิกจ่าย
พัสดุถูกต้อง ไม่พบการเบิกจ่ายที่ผิดพลาด 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 
หัวหน้า
ส านักงานคณะ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

คิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ
พบว่ากระบวนการ
งบประมาณหรือมีการใช้
จ่ายงบประมาณท่ีส่อถึง
ทุจริต  

และเผยแพร่
ให้บุคลากร
ทราบ 
2. รายงาน
พัสดุราย
เดือนและ
ประจ าปี 
3.การตรวจ
นับวัสดุ
ประจ าปี ปี
ละ 2 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  1. คณบดีและทีมบริหาร

ได้ก าหนดแนวทางในการ
ผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและปฏิบัติต่อ
บุคลากรภายในอย่างเป็น
ธรรม ประเมินผลการ

1.โครงการ
สัมมนาเพ่ือ
การพัฒนา
คณะสหเวช
ศาสตร์ 
(กิจกรรมรับ
ฟังการ

9,000 9,000 24-ส.ค.-
64 

บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนและการค านวณภาระงาน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน 

วิพากษ์เรื่อง
การแนว
ปฏิบัติ
ส าหรับการ
พิจารณา
เลื่อนขั้น
เงินเดือนและ
การค านวณ
ภาระงาน 
คณะสหเวช
ศาสตร์) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  คณะได้แจ้งขั้นตอนการ

ขออนุญาตเพ่ือใช้หรือยืม
ไปใช้ปฏิบัติงานให้ทราบ
อย่างทั่วถึงและก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของคณะอย่างสม ่าเสมอ 

1. จัดให้มี
แนว
ปฏิบัติการขอ
ยืมใช้อุปกรณ์
ต่างๆ และ
แจ้งแนว
ปฏิบัติแก่

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติในการขอยืมวัสดุ
หรือครุภัณฑ์ประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
พัฒนาองค์กร 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรใน
การประชุม
สาขาวิชา
และ
ประชาสัมพัน
ธ์ในเว็ปไซต์
ของคณะสห
เวชศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  1. การแสดงเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 
2 การสร้างการรับรู้ของ
บุคลากรต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1. กิจกรรม
การแสดง
เจตจ านง
สุจริต/ 
ประกาศ
นโยบาย No 
gift policy 
ของคณบดี
และบุคลากร 

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ประกาศการแสดงเจตจ านงสุจริต/ ประกาศนโยบาย 
No gift policy ของคณบดีและบุคลากร 

คณบดี 
ผู้บริหารคณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและค านึงถึงประโยชน์ 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

  

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่า

เทียม และจัดให้มีช่องทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการให้

บริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น 

การให้ข้อมูล

สะท้อนกลับกับ

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

-ไม่มี - -ไม่มี - ก.ย. 64 1. การด าเนินการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผ่านระบบการ

ประเมินของกองการเจ้าหน้าที่ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ

สะท้อนผลการประเมินเป็นรายบุคคล

โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์กร 

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและ

พัฒนาองค์กร 

หัวหน้า

ส านักงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

  

การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการ

1. จัดท าข่าว

ประชาสัมพันธ์

ผลสรุปการด าเนิน

โครงการผ่านเว็ป

ไซต์ของ

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64 

มีการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะ โดยในปี 

พ.ศ. 2564 มีจ านวนข่าวทั้งหมด 24 

ข่าว 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน 

มหาวิทยาลัยพะเยา

และของคณะสห

เวชศาสตร์เพื่อให้

เข้าประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้

ง่ายและตลอดเวลา 

นอกจากนี้ยังจัดท า

ข่าวผลการด าเนิน

โครงการผ่านทาง

เพจของคณะสห

เวชศาสตร์ เพจ

กิจการนิสิตคณะสห

เวชศาสตร์ มพ. 

และในกลุ่มไลน์

เพ่ือให้นิสิตปัจจุบัน
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

และบุคลากรได้รับ

ทราบอย่างทั่วถึง 

2. มีช่องทางการ

สื่อสารจากผู้บริหาร

ถึงบุคลากร และ

จากผู้บริหารถึง

นิสิตในระบบไลน์ 

โดยเน้นการสื่อสาร

รวดเร็วฉับไว 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

  

การจัดให้มีช่องทางการประเมิน

ความพึงพอใจในการรับบริการ

หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏิบัติงานนั้น 

1.โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 

2563 

33,000 33,000 ก.ค. 64 ด้านการจัดการเรียนการสอน                         

1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA ของหลักสูตร วท.บ.(เทคนิค

การแพทย์) และกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

(กภ.บ.) ปีการศึกษา 2563 คะแนน

ภาพรวม เท่ากับ 3                        

2. การประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตต่อหลักสูตร วท.บ.(เทคนิค

การแพทย์) เทา่กับ 3.81 และหลักสูตร 

กภ.บ. เท่ากับ 3.52 ซึ่งอยู่ในระดับดี                      

3. การประเมินรายวิชาในภาพรวมของ

นิสิตทุกชั้นปีต่อหล วท.บ.(เทคนิค

การแพทย์) เท่ากับ 4.15 หลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กภ.บ. เท่ากับ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับดี

มาก                 

4. การประเมินอาจารย์ผู้สอน 

(ภาพรวม) ของนิสิต ทุกชั้นปี  ต่อหลั 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) เท่ากับ 4.34 

และหลักสูตร กภ.บ. เท่ากับ 4.25 ซึ่ง

อยู่ในระดับดีมาก    

5. การประเมินระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการที่มีต่อหน่วยงาน

สนับสนุน (ส านักงานคณะสหเวช

ศาสตร์) เท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับดี                                     

6.การประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการที่มีต่อช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ของคณะฯ เท่ากับ 3.72   
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เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการปราบรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

   ปรับปรุงสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1.ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมาตรการ 
สื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจกับ
บุคลากรภายใน
ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เช่น 
การจัดประชุม
บนเวบไซต์ 
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ
หน่วยงานเป็นต้น  
 
 
  

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

การจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะผ่านช่องทางออนไลน์ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล 

  1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต การประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและประกาศ
นโยบาย No gift policy ของ
ผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
2. มีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันทุจริต มี
การก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 

1. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
2. การก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินตาม
มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

-ไม่มี - -ไม่มี - ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ผลการประเมินของคณะได้ระดับ C นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

ของแต่ละกิจกรรม มีการด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางการด าเนินการที่ก าหนดตามตัวชี้วัดที่ 1-10 โดยได้

ด าเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ที่ผ่านมาไม่พบข้อ

ร้องเรียนใดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร  การใช้ทรัพยากร การใช้จ่ายงบประมาณ แต่

อย่างไรในการด าเนินงานเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้าง  มีความขาดแคลนบุคลากรที ่จะเข้ามาร่วมเป็น

คณะกรรมการ เนื่องจากความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทาง

คณะจะได้น าไปปรับปรุงโดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้ันตอนที่เก่ียวข้อง

กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุให้บุคลากรได้รับทราบเพ่ิมมากขึ้น ผ่านช่องทางที่หลากหลายมาก

ขึน้ ทั้งนี้ในการด าเนินการเข้าร่วมการประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต  ท าให้บุคลากรในคณะสหเวช

ศาสตร์ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการบริหารงาน  โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

ตรวจสอบได ้มีการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับคุณธรรม และความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการด าเนินงาน

เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างดียิ่ง 
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ภาคผนวก  
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การจัดประชุมให้ความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ

จัดซ้อจัดจ้างโครงการก่องสร้างหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 2564  จ านวนเงิน 25  ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 



17 
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ตัวอย่างรายงานการเงินประจ าเดือนคณะสหเวขศาสตร์ 
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กิจกรรมการสุ่มตรวจนับพัสดุประจ าปีของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 - พัสดุประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

    

- พัสดุประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ 
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โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ (กิจกรรมรับฟังการวิพากษ์เรื่องการแนวปฏิบัติส าหรับ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนและการค านวณภาระงาน คณะสหเวชศาสตร์) 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 


