
รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจรติ 

รอบ 6 เดอืน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 



ผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ที่ 1 การบรหิารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างย่ังยืน 

ที่ มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม 

ความ โปร่งใสและการป้องกัน

ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนภายในองค์กร 

 2. สง่เสริมการปฏิบัต ิตาม

จรรยาบรรณ วิชาชีพ ของคณาจารย์ 

และบุคลากรทุกระดับ มีการรณรงค์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร

ได้รับทราบ และปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณได้อยา่งถูกต้อง 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 2564  

และเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ตรวจประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค. 65 คณบดคีณะทันต

แพทยศาสตร์แสดง 

เจตจ านงสุจริตผ่าน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 

2564 และเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 

 3. เผยแพร่แผนการใช้จา่ยงบประมาณ

ให้บุคลากรภายในสว่นงาน/หน่วยงาน

ได้รับทราบและจัดให้มช่ีองทางในการ 

ตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณของ 

หน่วยงาน  

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 2564  

และเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ตรวจประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค. 65 เผยแพร่แผนการใช้จา่ย

งบประมาณให้บุคลากร

ภายในได้รับทราบผ่าน

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 

2564  

งานแผนงาน 



ที่ มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     และเตรียมความพร้อมเพ่ือ

การตรวจประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

และประชาสัมพันธ์ช่องทาง

ในการตรวจสอบการใช้จา่ย

งบประมาณของคณะฯ ผ่าน

ทางเว็บไซต์ 

budget.up.ac.th 

 

 4. เพ่ิมช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/

แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ

พบว่ากระบวนการงบประมาณหรือมี

การใช้จา่ยงบประมาณที่ส่อถึงการ

ทุจรติ ยกตัวอย่างเชน่ ช่องทาง

ออนไลน์ Web board, กล่องข้อความ 

ถาม-ตอบ เป็นต้น 

ช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/

แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส

เมื่อพบว่ากระบวนการ

งบประมาณหรือมีการใช้จา่ย

งบประมาณที่ส่อถึงการทุจรติ 

ยกตัวอย่างเชน่ ช่องทางออนไลน์ 

Web board, กล่องข้อความถาม-

ตอบ 

-ไมม่-ี ต.ค. 64-ก.ย. 

65 

คณะทันตแพทยศาสตร์มี

การเปิดช่องทางแสดง 

ความคิดเห็น แจ้งเบาะแส

เมื่อพบว่ากระบวนการ

งบประมาณหรือมีการใช้

จ่ายงบประมาณที่สอ่ถึงการ

ทุจรติ ยกตัวอย่างเชน่

ช่องทางออนไลน์ Web 

board, กล่องข้อความ 

ถาม-ตอบ ของเวบ็ไซต์หลัก

ของคณะฯ 

งานบริหารทั่วไป หน่วย

ประชาสัมพันธ์ 

 5. คณบดกี าหนดแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน

และปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม 

กิจกรรมการติดตามการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

สว่นงานภายใน 

-ไมม่-ี ต.ค. 64-ก.ย. 

65 

คณะทันตแพทยศาสตร์มี

การจัดท าและประเมินผล 

โรงพยาบาลทันตกรรม

และงานแผนงาน 

https://budget.up.ac.th/Pages/SEC/Plan/Operate/ViewPlanForActivityByDepartment.aspx
https://dentistry.up.ac.th/dentanq/allanq
https://dentistry.up.ac.th/dentanq/allanq
https://dentistry.up.ac.th/
https://dentistry.up.ac.th/


ที่ มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน 

   การปฏิบัตงิาน ยกตัวอย่าง

เช่น การประเมินความพึง

พอใจในการให้บรหิารของ

โรงพยาบาลทันตกรรม และ

การประเมินความพึงขอใจ

ของการให้บรกิารห้องสมุด 

 

 6. คณะฯแจ้งขั้นตอนการขออนุญาต

เพ่ือยมืทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ 

ปฏิบัตงิานให้รับทราบอย่างทั่วถึงและ 

ก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน

ของคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ 

โครงการอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพงานพัสดุ 

7,000 บาท 22 มี.ค. 65 แจ้งขั้นตอนการขออนุญาต

ยืมครุภัณฑ์ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ผ่านการจัด

โครงการอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพงานพัสดุ 

งานบริหารทั่วไป หน่วย

พัสดุ 

 7. จัดให้มช่ีองทางเพ่ือให้ผู้มสีว่นได้

สว่นเสยีภายในสามารถแจ้งเบาะแสอัน

ควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง

ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมีการ

ติดตามรายงานสามารถติดตามผล

การร้องเรียนได้ 

กิจกรรมเปิดสายดว่น/สายตรง 

คณบดี 

-ไมม่-ี ต.ค.64-ก.ย.

65 

คณะทันตแพทยศาสตร์

จัดท าช่องทางสายตรงถึง

ท่านคณบดีโดยแจ้งไว้ใน

หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 

 

งานบริหารทั่วไป หน่วย

ประชาสัมพันธ์ 

 8. คณบดกีล่าวแสดงเจตจ านงสุจริต

ในการจัดกิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประจ าปี 2564  

 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 2564  

และเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ตรวจประเมินคุณธรรมและความ 

10,000 บาท 2 มี.ค.65 คณบดคีณะทันต

แพทยศาสตร์แสดง 

เจตจ านงสุจริตผ่าน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต 

งานแผนงาน 



ที่ มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 และเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

9. หน่วยงานภายในน าผลจากการ 

ตรวจสอบไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

10. หน่วยงานสร้างการรับรูข้อง

บุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ของหน่วยงาน 

โปร่งใส (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

  แพทยศาสตร์ประจ าปี 

2564 และเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนนิงานบริหารงานการมีสว่นร่วมและค านงึถึงประโยชน์ของ

สว่นรวมเป็นหลัก 

ที่ มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม 

ความโปร่งใสและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร 

2. สง่เสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

และบุคลากรทุกระดับ มีการรณรงค์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

ได้รับทราบ และปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณได้อยา่งถูกต้อง 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 2564  

และเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ตรวจประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค.65 คณบดคีณะทันต

แพทยศาสตร์แสดง 

เจตจ านงสุจริตผ่าน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 

2564 และเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการตรวจ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 

 3. จัดให้มช่ีองทางการประเมิน 

ความพึงพอใจในการรับบรกิารหรือ

การปฏิบัตงิาน เพ่ือน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการให้บรกิารหรือการ 

ปฏิบัตงิานน้ัน 

ความพึงพอใจในการรับบริการ

หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุง 

-ไมม่-ี ม.ค.65-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 

 

 

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม

และงานแผนงาน 

 4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ

ให้เข้าถงึง่าย และการสื่อสารเชิง

สร้างสรรค์ เช่น การสื่อสารการ 

-ไมม่-ี 31 ม.ค.65-10 

มี.ค.65 

ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป หน่วย

คอมพิวเตอร์ 



ที่ มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 การด าเนนิงาน (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

รับรูเ้กี่ยวกันการทุจริต ประโยชน์

ทันซอ้น 

    

 5. เปิดเผยขอ้มูลของคณะทันต

แพทยศาสตร์ ยกตัวอย่าง 

เช่น กระบวนการงบประมาณ 

หรือการใช้จา่ยงบประมาณ 

มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน 

การด าเนนิงานเพ่ือให้เกิดความ 

สะดวกรวดเร็วและสามารถ 

ตรวจสอบการด าเนินงานให้มี 

ความโปร่งใส ยกตัวอย่างเชน่  

ระบบ E-Budget ระบบบริการ 

การศึกษา ระบบบริหารสินค้า 

คงคลัง 

-ไมม่-ี ต.ค.64-ก.ย.65 1. ระบบ E-budget 

2. ระบบ IMS 

3. ระบบ Hos-XP 

งานแผนงาน 

งานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 6. การเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงาน (UP ITA) ของคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ 

กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 2564  

และเตรียมความพร้อมเพ่ือการ

ตรวจประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค.65 กิจกรรมรายงานผลการ

ด าเนนิงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ประจ าปี 

2564 และเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการตรวจ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 

 


