
 

 

 

 

รายงานการกํากับตดิตามการดําเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดอืน (1 ตุลาคม 2563- 31 มนีาคม 2564) 

วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

  

จัดทําโดย งานแผนงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                      



รายงานการกํากับติดตามการดาํเนนิงานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

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

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบรหิารงานท่ีมปีระสิทธภิาพและโปรงใส 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ งบท่ีใชไป รายงาน

ความกาวหนา 

1 โครงการวทิยาลัยรกัษ

สิ่งแวดลอม 

รอยละบุลากรท่ี

เขารวมกจิกรรม 

รอยละ 80 ต.ค.63 - ส.ค.64 หัวหนางานบรหิาร 10,000 บาท  ดําเนนิการแลว 

 อยูระหวางดาํเนนิการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

2 โครงการประชาสัมพันธ รอยละจาํนวน

ขาวสารท่ี

เผยแพร 

รอยละ 80 ต.ค.63 - ส.ค.64 หัวหนางาน

ประสานงานและ

ประชาสัมพันธ 

100,000 บาท  ดําเนนิการแลว 

อยูระหวางดําเนนิการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

3 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน รอยละพื้นท่ีท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุง 

รอยละ 80 ต.ค.- ส.ค. หัวหนางานบรหิาร 30,000 บาท  ดําเนนิการแลว 

อยูระหวางดําเนนิการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

4 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

บุคลากร 

รอยละบุคลากร

ท่ีไดรับการ

พัฒนา 

รอยละ 80 ธ.ค.63 – ก.ย.64 หัวหนา 

งานแผนงาน 

- - ดําเนนิการแลว 

อยูระหวางดําเนนิการ 

 ยังไมดําเนนิการ 

5 โครงการอบรมเพื่อสงเสรมิ

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดาํเนนิงานวทิยาลัยการ

รอยละบุคลากร

ท่ีเขารวม

โครงการ 

รอยละ 80 ม.ค.64- พ.ค.64 

 

หัวหนา 

งานแผนงาน 

1,000 บาท - ดําเนนิการแลว 

อยูระหวางดําเนนิการ 

 ยังไมดําเนนิการ 



จัดการ  

       - กจิกรรมแลกเปลี่ยน

เรยีนรู (KM) ในหัวขอการ

ตรวจการเปดเผยขอมูลสา

ธารณของหนวยงาน (OIT) 

ภายใตโครงการอบรมเพื่อ

สงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงในการดาํเนนิงาน

วทิยาลัยการจัดการ 

       - กจิกรรมตดิตาม

ตัวชี้วัดโครงการอบรมเพื่อ

สงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนนิงาน

ภาครัฐ (ITA) 

       - กจิกรรมตดิตาม

ตัวชี้วัดโครงการอบรมเพื่อ

สงเสรมิคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนนิงาน

ภาครัฐ (ITA) 

      - กจิกรรมรณรงคสราง

จติสาํนกึตอตานการทุจรติ 

“คนรุนใหม ไมเอาคอรัปชั่น” 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.



2564 

      - กจิกรรมตดิตามผล

การดาํเนนิงานองคประกอบ

การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนนิงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

รอบ 6 เดอืน 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มนีาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน

วิทยาลัยการจดัการ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment ; ITA) เปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง

จะเปนสวนที่จะแกไขปญหาการทุจรติในองคกรไดอยางยั่งยนื ดังนัน้วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงดําเนินการจัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

วิทยาลัยการจัดการขึ้น เพ่ือใหบุคลากรไดมีความรู ความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ือสรางมาตรการปองกันและลดโอกาสการทุจริต

ประพฤติมิชอบในหนวยงาน และปญหาผลประโยชนทับซอนขอผูปฏิบัติงาน อันจะเปนการเพ่ิม

ประสทิธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนติธิรรม หลักคุณธรรม สามารถ

ตรวจสอบการทํางานได และยกระดับมาตรฐานการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยงาน 

 1.จัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานวิทยาลัยการ

จัดการ  

 

 
แสดงภาพ การอบรมใหความรูและการแบงงานผูรับผิดชอบตามแบบ OIT  

ในโครงการอบรมเพ่ือสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสฯ  

เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2564 ณ หองประชุม L807 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

 



 
แสดงภาพ การอบรมใหความรูและการแบงงานผูรับผิดชอบตามแบบ OIT  

ในโครงการอบรมเพ่ือสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสฯ  

วันท่ี 23 มกราคม 2564 ณ หองประชุม L807 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

 

 2. จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (KM) ในหัวขอการตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะของ

หนวยงาน OIT ใหบุคลากรวทิยาลัยการจัดการ 

 
แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (KM) ในหัวขอการตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ของหนวยงาน OIT ใหบุคลากรวทิยาลัยการจัดการ 

วันท่ี 31 มกราคม 2564 ณ หองประชุม L807 เวลา 15.00 – 17.00 น. 



 
แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (KM) ในหัวขอการตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ของหนวยงาน OIT ใหบุคลากรวทิยาลัยการจัดการ 

วันท่ี 31 มกราคม 2564 ณ หองประชุม L807 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

 

 
 



 
แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (KM) ในหัวขอการตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

ของหนวยงาน OIT ใหบุคลากรวทิยาลัยการจัดการ 

วันท่ี 31 มกราคม 2564 ณ หองประชุม L807 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

 

 3. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริต “คนรุนใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” เพ่ือปลุก

จติสํานกึรณรงค ใหบุคลากร นสิติ ตอตานทุจรติ หยุดคอรรัปชั่นที่สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ

ประเทศไทย  

 



 

 
 

แสดงภาพจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกตอตานการทุจรติ “คนรุนใหม ไมเอาคอรรัปช่ัน” 

วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุม L807 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

 

 4 จัดกจิกรรมตดิตามการดําเนนิงานเว็บไซตการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงาน OIT  

 
 



 

 

แสดงภาพติดตามการดําเนนิงานเว็บไซตการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงาน OIT 

ในวันเสารท่ี 6 กุมภาพันธ 2564 เวลา 15.00 เปนตนไป ณ หองประชุมL807 

 

  

 


