
1 
 

 

 

  

รายงานการก ากับติดตาม 

การด าเนินการป้องกัน การทุจริต 

รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 

(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 

2023 
REPORT 
รายงานการก ากับติดตาม 

การด าเนินการป้องกัน การทุจริต 

รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2566 



2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงานมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การตอ่ต้านการรับสินบน และ

ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

2. เสริมสรา้งวัฒนธรรม 

คุณธรรมความโปร่งใส่และการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ภายในองค์กร 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย์และบุคลากรทุก

ระดับ มีการรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ

ทราบและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

1. การเข้าร่วม

กิจกรรมประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

2. กิจกรรมแสดง

เจตจ านงสุจริต/

ประกาศนโยบาย No 

gift policy ของ

คณบดี 

3. กิจกรรมเผยแพร่

จรรยาบรรณนักวิจัย 

4. กิจกรรมให้ความรู้

การจัดซือ้จัดจ้าง

ให้กับคณะกรรมการ

 -ไม่ม ี- 

 

  

 

-ไม่ม ี- 

 

 

 

 

- ไม่ม ี- 

  

- ไม่ม ี- 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

 

 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

 

 

 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

 

  

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมประเมินร้อยละ 80 

2. คณบดี ประกาศเจตจ านงสุจริต/

ประกาศนโยบาย No gift policy 

3. การเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย

ผา่นเวบไซต์ 

4.1. มีการประกาศคณะสหเวชศาสตร ์

เรื่อง ระเบียบการใชห้อ้งหน่วยวิจัย

กลาง คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.2. มีการประชุมให้ความรู้

คณะกรรมการการจัดประชุมให้

ความรูเ้รื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 

กฎหมาย หรอื กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ให้กับคณะกรรมการจัดซ้อจัดจา้ง

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและพัฒนา

องค์กร 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนนิการจัดซื้อจัด

จา้งก่อนด าเนินการ  

โครงการจัดซื้อวัสดุการศกึษาจ านวน 

1 โครงการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 

  1. เผยแพร่การใชจ้่าย

งบประมาณให้บุคลากรภาย

คณะรับทราบและจัดให้มี

ช่องทางในการตรวจสอบการใช้

จา่ยงบประมาณของคณะ 

2. เพิ่มช่องทางให้สามารถ

ตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น 

แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า

กระบวนการงบประมาณหรือมี

การใชจ้่ายงบประมาณที่สอ่ถึง

ทุจรติ  

1.รายงานสรุปการใช้

จา่ยงบประมาณ

ประจ าเดือนให้กับที่

ประชุมประจ าคณะ 

และเผยแพร่ให้

บุคลากรทราบ 

2. รายงานพัสดุราย

เดือนและประจ าปี 

3.การตรวจนับวัสดุ

ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง 

 -ไม่ม ี– 

 

 

 

 

 

-ไม่ม ี– 

 

-ไม่ม ี- 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

 

 

 

 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

1. คณะกรรมการประจ าคณะทุกคน

ได้รับทราบและมีสว่นร่วมใหข้้อคิดเห็น

ในการใชจ้่ายงบประมาณเป็นราย

เดือน 

2. บุคลากรได้รับทราบการใช้จ่าย

งบประมาณของคณะในแต่ละเดอืน  

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและพัฒนา

องค์กร 

 

หัวหนา้ส านักงาน

คณะ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ 

  1. คณบดีและทีมบริหารได้

ก าหนดแนวทางในการผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ

1. โครงการสัมมนา

เพื่อการพัฒนา

คณะสหเวชศาสตร์ 

250,000 มี.ค. – 

พ.ค. 66 

รอด าเนินการ รองคณบดีฝ่าย

บริหารและพัฒนา

องค์กร 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตอ่บุคลากรภายในอย่าง

เป็นธรรม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ

ของผลงาน 

(กิจกรรมรับฟังการ

วิพากษ์เรื่องการแนว

ปฏิบัติส าหรับการ

พิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดอืนและการ

ค านวณภาระงาน 

คณะสหเวชศาสตร)์ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

  คณะได้แจ้งขัน้ตอนการขอ

อนุญาตเพื่อใช้หรอืยืมไปใช้

ปฏิบัติงานให้ทราบอย่างทั่วถึง

และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของคณะอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. จัดให้มีแนว

ปฏิบัติการขอยืมใช้

อุปกรณ์ต่าง ๆ และ

แจ้งแนวปฏิบัติแก่

บุคลากรในการ

ประชุมสาขาวิชาและ

ประชาสัมพันธ์ในเว็ป

ไซต์ของคณะสหเวช

ศาสตร์ 

2.ประกาศเรื่อง 

 -ไม่ม ี– 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่ม ี- 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

 

 

 

 

 

 

 

1. บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติใน

การขอยืมวัสดุหรอืครุภัณฑ์ประจ า

คณะ  

2. บุคลากรได้รับทราบระเบียบการใช้

เครื่องมือวจิัยของคณะ  

รองคณบดีฝ่าย

บริหารและพัฒนา

องค์กร 

 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

วิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบการใชห้อ้ง

หนว่ยวิจัยกลง 

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  1. การแสดงเจตจ านงสุจริตของ

ผูบ้ริหาร 

2.การน าผลจากการตรวจสอบ

ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

3 การสร้างการรับรู้ของ

บุคลากรต่อการแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

1. กิจกรรมการแสดง

เจตจ านงสุจริต/ 

ประกาศนโยบาย No 

gift policy ของ

คณบดีและบุคลากร 

2. กิจกรรมน าผล

ประเมิน UP ITA มา

ปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน 

 -ไม่ม ี- ต.ค. 65 – 

มี.ค 66 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ คณบดี 

ผูบ้ริหารคณะ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและค านึงถึง

ประโยชน์ 

ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

  

การปฏิบัติต่อผู้มีสว่นได้เสีย

ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่า

เทียม และจัดใหม้ีช่องทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการ

รับบริการหรอืการปฏิบัติงาน 

เพื่อน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริหารหรือ

การปฏิบัติงานนั้น 

1. จัดให้ผู้เข้าร่วม

โครงการท าแบบ

ประเมินโครงการ

หลังจากด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 

ซึ่งครอบคลุมถึง

ประเด็นการด าเนิน

โครงการเพื่อน า

ข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงการ

ด าเนนิงานใน

โครงการถัดไป 

2. จัดประชุม

 -ไม่ม ี– 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่ม ี– 

ต.ค. 65 – มี.ค 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 65 – มี.ค 66 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ 

หัวหนา้ส านักงานคณะ 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ

ด าเนนิโครงการ

หลังจากด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 

เพื่อให้ทราบถึง

ปัญหาและอุปสรรค

ของการด าเนินงาน 

3. ผลการประเมิน 

UP-ITA ระดับ

หนว่ยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่ม ี– 

 
 

 

 

 

 

 

ต.ค. 65 – มี.ค 66 

 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

  

การเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูล

ที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน และจัดให้มี

ช่องทางการสื่อสาร

หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน 

1. จัดท าข่าว

ประชาสัมพันธ์

ผลสรุปการด าเนิน

โครงการผ่านเว็ป

ไซต์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา

และของคณะสหเวช

 -ไม่ม ี– 

 

 

 

 

ต.ค. 65 – มี.ค 66 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ 

 

 

 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ศาสตร์เพื่อใหเ้ข้า

ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้

งา่ยและตลอดเวลา 

นอกจากนีย้ังจัดท า

ข่าวผลการด าเนิน

โครงการผ่านทาง

เพจของคณะสหเวช

ศาสตร์ เพจกิจการ

นิสติคณะสหเวช

ศาสตร์ มพ. และใน

กลุ่มไลน์เพื่อใหน้ิสติ

ปัจจุบันและ

บุคลากรได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง 

2. มีช่องทางการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 65 – มี.ค 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสารจากผู้บริหาร

ถึงบุคลากร และ

จากผู้บริหารถึงนิสติ

ในระบบไลน์ โดย

เน้นการสื่อสาร

รวดเร็วฉับไว 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

  

การจัดให้มีช่องทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการ

รับบริการหรอืการปฏิบัติงาน 

เพื่อน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการหรอื

การปฏิบัติงานนั้น 

1.โครงการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา

ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 

2564 

2. จัดให้ผู้เข้าร่วม

โครงการท าแบบ

ประเมินโครงการ

หลังจากด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 

ซึ่งครอบคลุมถึง

ประเด็นการด าเนิน

โครงการเพื่อน า

ข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงการ

ด าเนนิงานใน

40,000 ก.ค. 66 รอด าเนินการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และเทคโนโลยี

การศกึษา 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

โครงการถัดไป 

3. จัดประชุม

คณะกรรมการ

ด าเนนิโครงการ

หลังจากด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 

เพื่อให้ทราบถึง

ปัญหาและอุปสรรค

ของการด าเนินงาน 
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เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการปราบรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 

   ปรับปรุงสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

1.ปรับปรุง กฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ

หรอืมาตรการ 

สื่อสารและสร้าง

ความเข้าใจกับ

บุคลากรภายในผา่น

ช่องทางการสื่อสาร

ต่าง ๆ เช่น การจัด

ประชุมบนเวบไซต์ 

เครือขา่ยสังคม

ออนไลน์ของ

หนว่ยงาน เป็นต้น  

 

 

 

 

 -ไม่ม ี- ต.ค. 65 – มี.ค 

66 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
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ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การเปิดเผยข้อมูล 

  1. การด าเนินการเพื่อป้องกัน

การทุจริต การประกาศ

เจตจ านงสุจริตในการ

บริหารงานและประกาศ

นโยบาย No gift policy ของ

ผูบ้ริหาร เพื่อป้องกันการ

ทุจรติ การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์การ 

2. มีมาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันทุจรติ มีการก ากับ

1. กิจกรรมเตรียม

ความพรอ้มการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ 

2. การก ากับติดตาม

ผลการด าเนินตาม

มาตรการป้องกันการ

ทุจรติ 

 -ไม่ม ี- ต.ค. 65 – มี.ค 

66 

อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 



15 
 

ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา รายงานความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ 

และติดตามผลการด าเนินงาน

ตามมาตรการ 
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