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REPORT 
รายงานผลการด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ 2566 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) 

 

การรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 

ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

I1-6 1. ก ำหนดขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือกำร

ปฏบิัติงำนอย่ำงชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มำรับ

บริกำรตำมขัน้ตอนอย่ำงเท่ำเทียม 

2. จัดท ำคู่มือกำรให้บริกำร 

ทุกงำน คู่มือกำรใหบ้ริกำร

เบิกจ่ำยวัสดสุ ำนักงำน 

 

คู่มือกำรปฏบิัติงำน

กิจกำรนิสิต 

I7-12 1. คณะเผยแพร่แผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณให้

บุคลำกรภำยในส่วนงำน/หน่วยงำนได้รับทรำบและ

จัดใหม้ีช่องทำงในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณของหน่วยงำน 

2.พัฒนำระบบงบประมำณให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล

และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

งบประมำณของทุกหน่วยงำนตั้งแต่เร่ิมจดัท ำค ำ

ของบประมำณจนถึงกำรใช้งบประมำณและ

ประเมินผลกำรใช้งบประมำณ 

3. เพ่ิมช่องทำงให้สำมำรถตรวจสอบ/แสดงควำม

คิดเห็น แจ้งเบำะแสเมื่อพบว่ำกระบวนกำร

งบประมำณหรือมีกำรใชจ้่ำยงบประมำณที่ส่อถึง

กำรทจุรติ ยกตัวอย่ำงเชน่ ช่องทำงออนไลน์ Web 

board,กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร ์

ช่องทำงแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต 

 

ช่องทำงกำรแสดงควำม
คดิเห็นผ่ำน fcaebook 

fanpage 
 

 

 

I13-

18 

ก ำหนดแนวทำงกำรประเมนิผลกำรปฏบิัติงำน

อย่ำงชัดเจนและปฏิบตัติ่อบคุลำกรภำยในอย่ำง

เป็นธรรมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมระดับ

คุณภำพของผลงำน 

รองคณบดี

ฝ่ำยบริหำร

และพัฒนำ

องค์กร 

แนวปฏบิัติกำร

ประเมินผลกำร

ปฏบิัติงำน 2565 

I19-

24 

แจ้งขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพยสิ์นของ

มหำวิทยำลัยไปใช้ปฏิบตัิงำนใหร้ับทรำบอย่ำง

รองคณบดี

ฝ่ำยบริหำร

ประกำศระเบียบกำร

ใช้ห้องหน่วยวจิัยกลำง

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.facebook.com/ahsup2010
https://www.facebook.com/ahsup2010
https://www.facebook.com/ahsup2010
https://www.facebook.com/ahsup2010
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 ำกับดูแลตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน

ของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

และพัฒนำ

องค์กร 

คณะสหเวชศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

I25-

30 

1. คณะจัดให้มีช่องทำงเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยมี

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ และ

มีกำรติดตำมรำยงำนสำมำรถติดตำมผลกำร

ร้องเรียนได้ 

2. ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนกล่ำวแสดง

เจตจ ำนงสุจริตในกำรประชมุประชำคมพนักงำน 

รองคณบดี

ฝ่ำยบริหำร

และพัฒนำ

องค์กร 

ช่องทำงแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต 

 

เจตจ ำนงสุจริตของ

ผู้บริหำร 

 

 

  

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


การรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 

ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

E1-5 1.ส่วนงำน/หน่วยงำนปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภำยนอกตำมขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียม และจัดใหม้ี

ช่องทำงกำรประเมนิควำมพึงพอใจในกำรรับ

บริกำรหรือกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือน ำผลกำรประเมนิ

มำปรับปรุงกำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัตงิำนนั้น 

 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ำยพัฒนำ

คุณภำพและ

สำรสนเทศ 

อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

E6-

10 

1.ส่วนงำน/หน่วยงำน เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรบัทรำบอย่ำงชัดเจน และจัดมี

ช่องทำงกำรสือ่สำรหลำกหลำย เข้ำถึงง่ำย ไม่

ซับซ้อน 

 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร และ

ปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

E11-

15 

จัดใหม้ีช่องทำงกำรประเมนิควำมพึงพอใจในกำร

รับบรกิำรหรอืกำรปฏิบตัิงำน เพื่อน ำผลกำร

ประเมินมำปรับปรุงกำรให้บรกิำรหรือกำร

ปฏบิัติงำนนั้น 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

 

  



การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
 

ล ำดับ  มำตรกำร  ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินกำร 

O 1-

33 

1. ระบุข้อมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับสถำนะ

ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละ

โครงกำร/กจิกรรม 

2. เพ่ิมเตมิกำรอธิบำยขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรตั้งแต่

ต้นจนจบ 

3. แนบกำรเข้ำถึงข้อมูลในแต่ละ URL ของหน้ำเว็บ

หลัก 

4. กรณีไมม่ีกำรจัดซื้อจัดจำ้งในรอบเดือนให้

เพ่ิมเติมกำรเผยแพรไ่ม่มีกำรจัดซ้ือจัดจำ้งในเดือน

นั้น หรือให้ระบุว่ำอยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 

5. ระบุปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน

รำยงำนผล ในรายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการ
จดัหาพสัดปุระจ าปี 

6. เพ่ิมเติมรำยละเอียด กำรด ำเนนิกำรของ

หน่วยงำนท่ีสอดรับตำมนโยบำยหรือแผนกำร

บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล ป ีพ.ศ. 2565 

ให้ชัดเจนมำกย่ิงขึ้น 

7. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ควรระบุเผยแพร่ว่ำไม่มี

เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วง

ระยะเวลำตำมองค์ประกอบข้อมูลที่ก ำหนด ให้

ชัดเจนยิง่ข้ึน 

คณบดี, รอง

คณบดีฝ่ำย

บริหำรและ

พัฒนำ

องค์กร, 

นักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ 

แนบกำรเข้ำถงึข้อมูล

ในแต่ละ URL ของหน้ำ

เว็บหลักในระบบ UP 

ITA เรียบร้อย 

 

ระบุเผยแพร่ว่ำไม่มี

เรื่องร้องเรียนกำร

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในช่วงระยะเวลำ

ตำมองคป์ระกอบ

ข้อมูลที่ก ำหนด 

 

 

O 

34-

40 

- - - 

 

 


