
(หน้า 1-13) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการ
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(หน้า 2-13) 
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(หน้า 3-13) 
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(หน้า 4-13) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส่และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 
 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
และบคุลากรทุกระดับ มีการ
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
2. กิจกรรมแสดง
เจตจ านงสุจริต/
ประกาศนโยบาย 
Nogift policy ของ
คณบดี 
 
3. กิจกรรมเผยแพร่
จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
4. กิจกรรมให้ความรู้
การจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
คณะกรรมการ

 -ไม่มี - 
 
 
 -ไม่มี - 
 
  
 
 
 
 
-ไม่มี - 
  
 
-ไม่มี - 

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
 
 
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
 
 
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประเมินร้อยละ 80 
 
คณบดี ประกาศเจตจ านงสุจริต/
ประกาศนโยบาย No gift policy 
 
 
 
 
 
นักวิจัยทุกคนได้ทบทวน
จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกคน
ได้รับทราบกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหาร 
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(หน้า 5-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนด าเนินการ   

กับการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

  1. เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้บุคลากรภายคณะรับทราบและ
จัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 
2. เพ่ิมช่องทางให้สามารถ
ตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น แจ้ง
เบาะแสเมื่อพบว่ากระบวนการ
งบประมาณหรือมีการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีส่อถึงทุจริต  

1.รายงานสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนให้กับที่
ประชุมประจ าคณะ 
และเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบ 
2. รายงานพัสดุราย
เดือนและประจ าปี 
3.การตรวจนับวัสดุ
ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง 

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. คณะกรรมการประจ าคณะทุก
คนได้รับทราบและมีส่วนร่วมให้
ข้อคิดเห็นในการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือน 
2. บุคลากรได้รับทราบการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะในแต่ละเดือน 
3. มีการเบิกจ่ายพัสดุถูกต้อง 

ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส านักงานคณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  1. คณบดีและทีมบริหารได้ก าหนด

แนวทางในการผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากร
ภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผล

1.โครงการสัมมนาเพ่ือ
การพัฒนาคณะสหเวช
ศาสตร์ (กิจกรรมรับฟัง
การวิพากษ์เรื่องการ
แนวปฏิบัติส าหรับการ

250,000 มี.ค. 66-เม.ย. 66 บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการค านวณภาระงาน  

ฝ่ายบริหาร 
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(หน้า 6-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 

พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการ
ค านวณภาระงาน 
คณะสหเวชศาสตร์) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  คณะได้แจ้งขั้นตอนการขออนุญาต

เพ่ือใช้หรือยืมไปใช้ปฏิบัติงานให้
ทราบอย่างทั่วถึงและก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของคณะ
อย่างสม ่าเสมอ 

1. จัดให้มีแนว
ปฏิบัติการขอยืมใช้
อุปกรณ์ต่างๆ และแจ้ง
แนวปฏิบัติแก่บุคลากร
ในการประชุมสาขาวิชา
และประชาสัมพันธ์
ในเว็ปไซต์ของคณะสห
เวชศาสตร์ 
2.ประกาศเรื่อง 
ระเบียบการใช้ห้อง
หน่วยวิจัยกลาง
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา  

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 1. บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ
ในการขอยืมวัสดุหรือครุภัณฑ์
ประจ าคณะ  
2. บุคลากรได้รับทราบระเบียบการ
ใช้เครื่องมือวิจัยของคณะ  

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิจัย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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(หน้า 7-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

  1. การแสดงเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
2.การน าผลจากการตรวจสอบไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
3 การสร้างการรับรู้ของบุคลากร
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

1. กิจกรรมการแสดง
เจตจ านงสุจริต/ 
ประกาศนโยบาย No 
gift policy ของคณบดี
และบุคลากร 
2. กิจกรรมน าผล
ประเมิน UP ITA มา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A คณบดี 
ผู้บริหารคณะ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและค านึงถึงประโยชน์ 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่า
เทียม และจัดให้มีช่องทางการ
ประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการให้
บริหารหรือการปฏิบัติงานงั้น 

1. จัดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการท าแบบ
ประเมินโครงการ
หลังจากด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ซ่ึง
ครอบคลุมถึงประเด็น
การด าเนินโครงการเพื่อ

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A หัวหน้าส านักงาน 
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(หน้า 8-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

น าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในโครงการถัดไป 
2. จัดประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลังจาก
ด าเนินโครงการเสร็จ
สิ้น เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงาน 
3. ผลการประเมิน UP-
ITA ระดับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
4. คู่มือการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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(หน้า 9-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

  การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน 

1. จัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ผลสรุป
การด าเนินโครงการ
ผ่านเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
และของคณะสหเวช
ศาสตร์เพื่อให้เข้า
ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังจัดท าข่าว
ผลการด าเนินโครงการ
ผ่านทางเพจของ
คณะสหเวชศาสตร์ เพจ
กิจการนิสิตคณะสหเวช
ศาสตร์ มพ. และใน
กลุ่มไลน์เพ่ือให้นิสิต
ปัจจุบันและบุคลากร
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
2. มีช่องทางการสื่อสาร

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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(หน้า 10-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

จากผู้บริหารถึง
บุคลากร และจาก
ผู้บริหารถึงนิสิตใน
ระบบไลน์ โดยเน้นการ
สื่อสารรวดเร็วฉับไว  

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
  การจัดให้มีช่องทางการประเมิน

ความพึงพอใจในการรับบริการหรือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
หรือการปฏิบัติงานนั้น 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 
2. จัดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการท าแบบ
ประเมินโครงการ
หลังจากด าเนิน

30,000 เม.ย. 65 - ก.ค. 
66 
 
 
 
ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

1.ระดับความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการดีขึ้น 

งานวิชาการ 
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(หน้า 11-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเสร็จสิ้น ซ่ึง
ครอบคลุมถึงประเด็น
การด าเนินโครงการเพื่อ
น าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในโครงการถัดไป 
3. จัดประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการหลังจาก
ด าเนินโครงการเสร็จ
สิ้น เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินงาน 
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(หน้า 12-13) 

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

  ปรับปรุงสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1.ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
มาตรการ สื่อสารและ
สร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรภายในผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น การจัด
ประชุมบนเว็บไซต์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงานเป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
  

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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(หน้า 13-13) 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล 
  1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ

ทุจริต การประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและประกาศ
นโยบาย No gift policy ของ
ผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
2. มีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันทุจริต มี
การก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 

1. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
2. การก ากับติดตามผล
การด าเนินตาม
มาตรการป้องกันการ
ทุจริต 

 -ไม่มี - ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผลการประเมินของคณะได้ระดับ A นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 


