
 

 

 

  

รายงานผลการด าเนินการ

ตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ 2565 

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุ.ค. 64 - มี.ค. 65) 

 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 

ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

I1-6 1. ก ำหนดขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน และปฏิบัติตอ่ผูม้ำรับ

บริกำรตำมขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียม 

2. จัดท ำคู่มอืกำรให้บริกำร 

ทุกงำน คู่มอืกำรให้บริกำร

เบิกจ่ำยวัสดุส ำนักงำน 

 

คู่มอืกำรปฏิบัติงำน

กิจกำรนสิิต 

I7-12 1. คณะเผยแพรแ่ผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณให้

บุคลำกรภำยในส่วนงำน/หน่วยงำนได้รับทรำบและ

จัดให้มช่ีองทำงในกำรตรวจสอบกำรใชจ้่ำย

งบประมำณของหนว่ยงำน 

2.พัฒนำระบบงบประมำณให้มกีำรเปิดเผยข้อมูล

และสร้ำงกำรมสี่วนรว่มในกระบวนกำร

งบประมำณของทุกหนว่ยงำนตั้งแตเ่ริ่มจัดท ำค ำ

ของบประมำณจนถึงกำรใช้งบประมำณและ

ประเมินผลกำรใช้งบประมำณ 

3. เพิ่มช่องทำงให้สำมำรถตรวจสอบ/แสดงควำม

คิดเห็น แจ้งเบำะแสเมื่อพบว่ำกระบวนกำร

งบประมำณหรือมีกำรใช้จำ่ยงบประมำณที่สอ่ถึง

กำรทุจริต ยกตัวอย่ำงเช่น ช่องทำงออนไลน์ Web 

board,กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

ช่องทำงแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต 

 

 

I13-

18 

ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงชัดเจนและปฏิบัติตอ่บุคลำกรภำยในอย่ำง

เป็นธรรมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับ

คุณภำพของผลงำน 

รองคณบดี

ฝำ่ยบริหำร

และพัฒนำ

องค์กร 

แนวปฏิบัติกำร

ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน 2565 

I19-

24 

แจ้งขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ

มหำวิทยำลัยไปใช้ปฏิบัติงำนให้รับทรำบอย่ำง

รองคณบดี

ฝำ่ยบริหำร

ประกำศระเบียบกำร

ใช้ห้องหน่วยวิจัยกลำง

https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2021/03/guideline-requisition-ahs.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2021/03/guideline-requisition-ahs.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2021/03/Manual_Student_Affairs_2564.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2021/03/Manual_Student_Affairs_2564.pdf
https://www.ahs.up.ac.th/corruption-form
https://www.ahs.up.ac.th/corruption-form
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/wordload-64-final-ita.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/wordload-64-final-ita.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/wordload-64-final-ita.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/ann-borrow.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/ann-borrow.pdf


ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

ทั่วถึงและก ำกับดูแลตรวจสอบกำรใชท้รัพย์สิน

ของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

และพัฒนำ

องค์กร 

คณะสหเวชศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

I25-

30 

1. คณะจัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยมี

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ขอ้มูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ และ

มีกำรตดิตำมรำยงำนสำมำรถติดตำมผลกำร

ร้องเรียนได้ 

2. ผูบ้ริหำรสูงสุดของหน่วยงำนกล่ำวแสดง

เจตจ ำนงสุจริตในกำรประชุมประชำคมพนักงำน 

รองคณบดี

ฝำ่ยบริหำร

และพัฒนำ

องค์กร 

ช่องทำงแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต 

 

เจตจ ำนงสุจริตของ

ผูบ้ริหำร 

 

 

  

https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/ann-borrow.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/ann-borrow.pdf
https://www.ahs.up.ac.th/corruption-form
https://www.ahs.up.ac.th/corruption-form
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/no-gift-policy-2565.pdf
https://www.itd.ahs.up.ac.th/ahs2019/wp-content/uploads/2022/03/no-gift-policy-2565.pdf


การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 

ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

E1-5 1.ส่วนงำน/หนว่ยงำนปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้เสีย

ภำยนอกตำมขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียม และจัดให้มี

ช่องทำงกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับ

บริกำรหรอืกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำผลกำรประเมิน

มำปรับปรุงกำรให้บริกำรหรอืกำรปฏิบัติงำนนั้น 

 

ผูช่้วยคณบดี

ฝำ่ยพัฒนำ

คุณภำพและ

สำรสนเทศ 

อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนนิกำร 

E6-

10 

1.ส่วนงำน/หนว่ยงำน เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน และจัดมี

ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย เขำ้ถึงงำ่ย ไม่

ซับซ้อน 

 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนนิกำร 

E11-

15 

จัดให้มช่ีองทำงกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร

รับบริกำรหรอืกำรปฏิบัติงำน เพื่อน ำผลกำร

ประเมินมำปรับปรุงกำรให้บริกำรหรอืกำร

ปฏิบัติงำนนั้น 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนนิกำร 

 

  



การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 

ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

O 1-

33 

1. ปรับปรุงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2. แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3. จัดท ำลิงค์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเวบไซต์คณะ 

4. รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลรำยปี 

5. ได้ปรับข้อมูลหลักฐำนประกอบด้วย 

- คู่มอืแนวทำงกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

- มหำวิทยำลัยพะเยำ 

6. ปรับปรุงช่องทำงกำรรอ้งเรียน 

7. กำรเพิ่มช่องแสดงควำมคิดเห็นตอ่กิจกรรมหรอื

โครงกำร 

คณบดี, รอง

คณบดีฝ่ำย

บริหำรและ

พัฒนำ

องค์กร, 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

ช่องทำงแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต 

 

O 

34-

40 

1. จัดท ำเป็นประกำศให้ชัดเจนและน ำลงในเวบไซต์ 

2. น ำรูปภำพหรอืกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบำย

รำยละเอียดและน ำลงเว็บไซต์ 

3. ด ำเนนิกำรตรวจสอบลิงค์ของระบบ ITA ของ

คณะสหเวชศำสตร์ 

4. จะด ำเนนิกำรตรวจสอบกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับมำตรกำรหรอืกำรน ำรูปภำพหรือกิจกรรม

พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดและน ำลงเว็บไซต์ 

5. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

6. จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับติดตำมตำมแผนปฏิบัติ

กำรป้องกันกำรทุจริต 

คณบดี, รอง

คณบดีฝ่ำย

บริหำรและ

พัฒนำ

องค์กร, 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

กำรบริหำรงำนและ

ทรัพยำกรบุคคล 

 

กำรบริหำรเงนิ

งบประมำณ 

 

กำรส่งเสริมควำม

โปร่งใส กำร

ด ำเนนิกำรและ

มำตรกำรป้องกันกำร

ทุจรติ 

 

กฏหมำยและอ ำนำจ

หนำ้ที่ 

 

 

 

https://www.ahs.up.ac.th/corruption-form
https://www.ahs.up.ac.th/corruption-form
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/organization-and-hr-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/organization-and-hr-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/budget-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/budget-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/transparency-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/transparency-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/transparency-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/transparency-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/transparency-management
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/law-and-authority
https://www.ahs.up.ac.th/about-us/law-and-authority

