
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความส าคัญในด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าาเนินงานและน าาไปสู่การพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่ดยีิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 

– 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น“มาตรการป้องกันเชิงรุก” 

โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกรอบแนว

ทางการปฏิบัติงานรว่มกันทั่วทั้งองค์กร โดยก าหนดยุทธศาสตรห์ลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สง่เสริมและสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ซึ่งแตล่ะยุทธศาสตร ์มีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผดิชอบ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

1.1 สร้างความรับรู้และความเขา้ใจ 

ร่วมกันของบุคคลากรในการ

ด าเนนิงานอยา่งมีคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

1.1.1 จ านวนโครงการท่ี

ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนนิงาน

อย่างมคีุณธรรมและความ

โปร่งใส 

4 โครงการ/ 

กิจกรรม 

1) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 “ก้าวแรก 

การเป็นพนักงาน PHUP”  

พ.ค. 65 งานบุคลากร 

2) โครงการเสริมสร้างอุดมการณรั์กชาติ 

และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม: การบรรยาย เร่ือง สถาบัน 

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และ 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เม.ย. 65 รองฯยุทธศาสตร์ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน

ทุกส่วนงานเพื่อลดความเสี่ยงใน 

การผิดพลาดในการด าเนนิงาน 

ด้านการเงินและพัสด ุ

1.2.1 รอ้ยละของบุคลากรท่ี

ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและ

พัสดุท่ีได้รับการพัฒนา  

ร้อยละ 

100 

โครงการสัมมนาบุคลากรท่ีด าเนนิงาน

เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อ/

จ้าง  

 ต.ค. 64 งานบริหาร 

1.3 มกีระบวนการตรวจสอบภายใน 

องคก์รท่ีมีความเป็นอิสระไมถู่ก 

แทรกแซง และมีกระบวนการ 

ลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหนา้ที่ 

ผู้กระท าการทุจรติอยา่งจริงจัง 

1.3.1 จ านวนเร่ืองจากการ

ตรวจสอบภายในท่ีไม่ถูกต้อง

และน ามาก าหนดแนว 

ทางแก้ไขเผยแพร่สูส่าธารณะ 

มี ประชุมหารอืแนวทางการแก้ไขในประเด็น 

ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ของมหาวิทยาลัย และการจัดท าแผนการ 

ตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ ไมถู่ก 

แทรกแซง 

ทุกไตรมาส งานบริหาร 

1.3.2 มแีผนการตรวจสอบ

ประจ าปี 

มี 

1.4 สร้างเสริมระบบรับเร่ืองร้องเรียน

และการจัดการขอ้ร้องเรียนของนสิิต 

บุคลากร ประชาชนและผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียของคณะ 

1.4.1 มรีะบบการรับข้อ

ร้องเรียนและแนวทางการ

จัดการข้อร้องเรียน 

มี โครงการจัดท าระบบและแนวปฏบัิตกิาร 

พจิารณาเร่ืองร้องเรียน 

ต.ค.64 รองฯยุทธศาสตร์ 

1.4.2 ร้อยละของเร่ือง

ร้องเรียนมจี านวนลดลง 

ลดลง 

ร้อยละ 25 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิและสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

2.1 ส่งเสริมเผยแพร่เจตจ านงสจุรติ 

และความมุ่งม่ันในการบริหารงานของ

ผู้บริหารคณะ 

2.1.1 จ านวนชอ่งทางการ

เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหารของคณะ 

มากกวา่ 3 

ชอ่งทาง 

โครงการรณรงค์สง่เสริมการ

บริหารงานอย่างมคีุณธรรมและความ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล 

ม.ค. 65 รองฯยุทธศาสตร์ 

2.2 ก าหนดแนวทางการเปิดเผย 

ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านช่องทาง 

ตา่งๆ ของคณะ 

2.2.1 จ านวนสื่อ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารของคณะ 

มากกวา่ 3 

ชอ่งทาง 

1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หลักท่ี

สะดวกตอ่การเข้าถึง 

ม.ค. 65 หัวหน้าส านักงานคณะ 

2.2.2 จ านวนคนท่ีเข้าถึงสื่อ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

มากกวา่ 1 

พัน 

2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ว 

กิจกรรมตา่งๆ ของคณะ 

ม.ค. 65  

2.3 ส่งเสริมการรับรู้ดา้นคุณธรรม 

และความโปร่งใสให้กับนสิิต 

2.2.3 จ านวนกิจกรรม

โครงการท่ีสง่เสริมการรับรู้

ด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสเพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ี

ดีเป็นมาตรฐาน 

เดียวกันให้กับนิสติ 

มากกวา่ 2 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

1) โครงการเสริมสร้างอุดมการณรั์ก

ชาติและสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

ม.ิย. 65 ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายกจิการนสิิต 

2) กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสติ 

หัวขอ้เร่ืองบัณฑิตไทยไม่โกง 

ม.ิย. 65  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจรติประจ าปี รอบ 6 เดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ / ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

โครงการสัมมนาบุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ

การเบิกจ่ายเงนิและการจัดซือ้/จา้ง 

ต.ค. 64 

5,000 บาท 

  คณะฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตร ีจ านวน 6 

หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา จ านวน 2 หลักสูตร  

  หลักสูตรในระดับปริญญาตร ีจะมีแผนการศกึษาให้นิสิตได้ฝึก

วิชาชีพ ณ แหล่งฝึก ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิชาการประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบการฝกึวิชาชีพของนสิิตตอ้งมคีวามเกี่ยวข้องกับการจัดซือ้/

จัดจา้ง และการเบิกจ่ายเงนิ เพื่อให้บุคลากรได้ด าเนินการในการ

จัดซื้อ/จา้ง และการเบิกจ่ายเงินคา่ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง

แหลง่ฝกึ ค่าแหลง่ฝกึ จึงได้มีการจัดการอบรมแนวทางการด าเนินงาน

จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงนิ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

โครงการจัดท าระบบและแนวปฏิบัติการ 

พิจารณาเรื่องร้องเรียน 

ต.ค. 64   คณะฯ โดยรองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละพัฒนาองค์กร ได้มกีาร

ประชุมหัวหน้าส านักงาน และหัวหน้างานเพื่อจัดท าระบบและแนว

ปฏิบัติการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน ช่องทางการรอ้งเรียน เสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนที่

คณะกรรมการสามารถด าเนินการแก้ไขได้ คณะกรรมการจะ

ด าเนนิการโดยทันที และรายงานผลการด าเนินงานให้กับ

คณะกรรมการประจ าคณะทราบ หากเรื่องรอ้งเรียนไม่สามารถ

จัดการโดยคณะกรรมการได้ จะส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้



กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ / ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

พิจารณา เมื่อด าเนนิการจัดการขอ้ร้องเรียนแลว้ได้ส่งผลการ

ด าเนนิงานให้กับผูร้้องเรียนทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิและสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ / ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หลักที่สะดวกต่อการเข้าถึง ม.ค. 65   คณะฯ มกีารแตง่ตั้งคณะท างานพัฒนาเว๊บไซต์ของคณะให้สามารถ

เผยแพร่ขอ้มูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียใหม้ีความ

ทันสมัยและเข้าถึงได้งา่ยอยู่เสมอ โดยได้ท าการปรับปรุงและพัฒนา

แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2565 และได้มอบหมายใหน้ักวิชาการ

คอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ใหม้ีความทันสมัยอยู่เสมอพร้อมทั้ง

น าประเด็นปัญหาต่างๆ น าเสนอให้กับคณะกรรมการประจ าคณะ

ทราบทุกเดือนผ่านรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร 

2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ว 

กิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

ม.ค. 65 คณะช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 

และ Facebook มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยผ่าน Inbox ในหน้า

เว๊บไซต์ และผ่านช่องทางสายตรงคณบดี ในปีงบประมาณ 2565 

คณะได้จัดท าวารสารคณะเผยแพร่กิจกรรมในด้านต่างๆ ตามพันธกิจ 

ในรูปแบบวารสาร online ซึ่งจะท าการเผยแพร่ในทุกๆ เดือน 

 


