
 

 

  

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 -  มนีาคม 2565) 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

  

  

  

   
                                                                                                                                  

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธ ิโปรง่ใส และมีธรรมาภิบาล 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ งบที่ใช้ไป รายงาน

ความก้าวหน้า 

1 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในปี

การศึกษา 2564 

- ร้อยละของผลการ

ประเมินการ ศกึษาดว้ย

เกณฑ์คุณภาพการศกึษา 

เป็นเลิศ EdPEX 

- ร้อยละของหลักสูตรท่ี

ผ่านการ ประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับ หลักสูตร 

 

ร้อยละ 100 พ.ค.-ก.ย. 65 น.ส.ธนาภรณ ์

ภูพ่ฤกษชาต ิ

40,000.00   ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประจ าปงีบประมาณ 

2565 

 - สามารปรับปรุงบริเวณท่ี

ใชใ้นการด าเนินงานวทิยาลัย

การจัดการตามท่ีก าหนดไว ้ 

- ความพงึพอใจผูใ้ชบ้ริการ 

 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64-ก.ย.65 น.ส.กัญญาภัทร 

ศรีอาจ 

10,000.00 9,500.00  ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

3 โครงการประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยการจัดการและ 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ขอ้มูลโดยตัง้ 

    12,500.00  ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ งบที่ใชไ้ป รายงานความก้าวหน้า 

 บริหารจัดการสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

บ่งช้ี จ านวน 100 ครัง้ 

  - ความพงึพอใจในการ

รับรู้ขา่วสารในโครงการ 

ค่าเฉลี่ย x = 4.0  

ร้อยละ 80 ต.ค. 64-ก.ย.65 น.ส.สมฤดี  

ศรีสงคราม 

50,000.00   ยังไม่ด าเนนิการ 

4 โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลักธรรมาภบิาลสู่บริหาร

จัดการอย่างย่ังยนืของ

วทิยาลัยการจัดการ (ITA) 

- คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และ

นสิิตเข้าร่วมกิจกรรม ค่า

เป้าหมาย- -ท่ีต้ังไว้ จ านวน 

25 คน 

- ประเมินความพงึพอใจ

ผู้ใชบ้ริการ จ านวน 25 คน 

ร้อยละ 80 ม.ค.-พ.ค.65 ดร.เพ็ญพมิพ ์ 

พวงสุวรรณ 

3,000.00 3,000.00  ด าเนนิการแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

5 โครงการพัฒนาทักษะ

บุคลากรในศตวรรษท่ี 21 

ของวิทยาลัยการจัดการ 

-ร้อยละผู้เข้าร่วมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 25 คน 

ขึน้ไป 

- ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ (คา่เฉลี่ย

ไมอ่ยู่กวา่ 4.00) 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64-ก.ย.65 น.ส.กัญญาภัทร 

ศรีอาจ 

10,000.00 ยังไม่

เบิกจ่าย 

 ด าเนนิการแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

 ยังไม่ด าเนนิการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมภิบาลสู่การบรหิารจัดการอย่างยั่งยืนของ

วิทยาลัยการจัดการ (ITA) 

 

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) ในหัวข้อตัวชีว้ัดของแบบวัด OIT “ภายใตโ้ครงกาขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบรหิารจัดการอย่างยั่งยนื” 

 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ITA)  ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล ด าเนนิการเมื่อ วันท่ี 16 มกราคม 2565 น าทีมโดย  งานแผนงาน  

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและด าเนินงานหลัก และงานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

ด าเนนิการในสว่น OIT ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดี

วทิยาลัยการจัดการ เป็นประธานการด าเนินโครงการ  และก ากับดูแล ชี้แนะ ในการด าเนินงานดังกล่าว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธาน 

ในการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวช้ีวัดของแบบวัด OIT “ภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติภายใต้หลักธรรมาภบิาลสู่การบริหารจัดการอย่างย่ังยนื” (ครัง้ท่ี 1) โดยเป็นผู้ก ากับ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ 

การในด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไปดว้ยดีและมปีระสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนงาน  

  ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทน

หัวหน้างานแผนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ บรรยาย 

องค์ประกอบส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงานของการประชุมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT “ภายใต้

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลสู่การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน” ให้บุคลากรขอ

วิทยาลัยรับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

     บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการจัดการ 

เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT “ภายใต้โครงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหาร

จัดการอย่างย่ังยืน” (คร้ังที่ 1) ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.

ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

เป็นประธานในการด าเนินโครงการ หัวหน้าส านัก หัวหน้า

งานแผนงาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานวิชาการ 

หัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ ์และเจ้าหน้าใน

ส่วนงานต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจ OIT ในแต่ละหมวด

ตามที่ไดรั้บมอบหมายเก็บข้อมูลในการน าไปเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะของเว็บไซด์วทิยาลัยการจัดการ  

งานประสานงานและประชาสมัพันธ์   

 น าโดย นางสาวสมฤดี ศรีสงคราม รักษาการ

หัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ์ อธิบาย 

รายละเอยีดเว็บไซด์วทิยาลัยการจัดการ และเปิดโอกาสให้ 

งานต่างๆ แสดงความคิดเห็น ชี้แนะ ในส่วนต่างๆ ของเว็บ

ไซด์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ให้ดีขึ้น ให้ทันสมัยตาม

สถานการณ์ปัจจุบันและรอง รับการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ OIT  

 



กิจกรรม ร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  

พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "no gift policy" ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้

หลักธรรมภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยการจัดการ (ITA)”  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป จึงได้ก าหนด

นโยบายด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีธรร

มาภิบาล อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารงาน และเพื่อให้บุคลากร นิสิตมีวัฒนธรรม

และค่านิยมสุจรติในการปฏิบัติงานให้มคีุณธรรม มีจริยธรรม เกิดความโปร่งใส ขจัดการทุจริต ปลูกฝัง

จติส านึก ค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 วิทยาลัยการจัดการ จึงตอบสนองนโยบาย “ไม่รับ-ไม่ให้ No Gift Policy เพื่อเป็นการรณรงค์งด

รับของขวัญหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดจากบุคคลภายนอกผูม้าติดตอ่ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก

ผู้มาติดต่อในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติหนา้ที่ซึ่งน าไปสู่การเลอืกปฏิบัติ หรอืก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ ตระหนักและให้ความส าคัญการตอ่ต้านทุจรติ 

และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจ าป ีพ.ศ.2565 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การมีสว่นร่วมของ คณาจารย์  นิสติ  ในการสร้างจิตส านึกต่อตา้นการทุจรติ  

และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจ าป ีพ.ศ.2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  คณาจารยป์ระจ าสาขา หัวหน้างาน และเจ้าหนา้ที ่ถอืป้าย รณรงค์กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อตา้นการ

ทุจรติ ประจ าป ีพ.ศ.2565 

 



 

ภาพที่ 4 รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี  พรอ้มด้วยนิสิต 

แสดงออกถึงจิตส านกึการตอ่ต้านการทุจรติ ประจ าป ีพ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยการจัดการ บริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการประชุมการด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์   

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดี

วิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ประชุมการด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์

วิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ ยุทธศาสตร์

ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ในหลักการ

ท างานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ”รวมพลังของบุคลากร ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล และเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA)  ดังภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  

น าทีม ประชุมการด าเนนิการปรับปรุงเว็บไซต์วทิยาลัยการจัดการ เพื่อร่วมกันวเิคราะห์ แนะน า ในสว่นเว็บไซด์ท่ีต้อง

ปรับปรุง เพ่ิมเตมิ บนพืน้ฐานเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์มคีวามนา่เช่ือถือ  

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หัวหน้าส านกังาน  หัวหนา้งานแผนงาน  หัวหน้างานวชิาการ หัวหน้างานบริหาร หัวหนา้งานประสานงาน

และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหนา้ท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  วเิคราะห์  แสดงความคิดเห็น  ในรายละเอยีดของเว็บไซด์ ในจุด

ตา่งๆท่ีต้องปรับปรุง  และเพิ่มเตมิ เพ่ือพัฒนาเว็บไซด์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปั์จจุบัน และ เพื่อ

รองรับการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 ของวิทยาลัยการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 นายธนะชัย ลัดกรูด วทิยากรบรรยาย การใชง้านระบบ Zoom meeting 

วันท่ี 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ R804 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เจ้าหนา้ที่สายสนับสนนุ วิทยาลัยการจัดการ  

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ Zoom meeting  ภายใตโ้ครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 

วันท่ี 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ R804 


