
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 



แผนการปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัยมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

เป้าประสงคท์ี่ 1 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

1 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมคณุธรรม ความ 

โปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน ์ทับ 

ซ้อนภายในองค์กร 

 2. ส่งเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ ของคณาจารย์ และบุคลากรทุก 

ระดับ มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

ให้บุคลากรได้รับทราบ และปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณได้อย่าง ถูกต้อง 

มีระบบกระบวนการทำงาน 

(work process) ด้านการ

ส่งเสริมการบริหารงานด้วย

หลักธรรมาภบิาลที่วทั้ง

องค์กร 

1. กิจกรรมการแสดง

เจตจำนงสุจริต ของ

ผู้บริหารสงูสดุคนปัจจุบัน

และ ผู้บริหารทุกระดับ

ภายในองค์กร 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วยประชาสัมพันธ ์

 3. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ 

บุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงานได้ 

รับทราบและจัดให้มีช่องทางในการ 

ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของ 

หน่วยงาน  

มีระบบกระบวนการทำงาน 

(work process) การใช้

งบประมาณอย่างโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

กิจกรรมเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ แผนการใช้

จ่ายงบ ประมาณให้ 

บุคลากรภายในส่วนงาน/

หน่วยงาน ได้รับทราบและ

จัดให้มีช่องทางในการ 

ตรวจสอบการใช้ จ่าย

งบประมาณของ 

หน่วยงาน 

 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานแผนงาน 



ที ่ มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

 4. เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/แสดง 

ความคิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า 

กระบวนการงบประมาณหรือมีการใช้จ่าย 

งบประมาณทีส่่อถึงการทุจริต ยกตัวอย่าง 

เช่น ช่องทางออนไลน์ Web board, กล่อง

ข้อความ ถาม-ตอบ เป็นต้น 

มีระบบกระบวนการทำงาน 

(work process) การใช้

งบประมาณอย่างโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

ช่องทางให้สามารถ

ตรวจสอบ/แสดงความ

คิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ

พบว่ากระบวนการ

งบประมาณหรือมีการใช้

จ่ายงบประมาณที่ส่อถึง

การทจุรติ ยกตัวอย่างเชน่ 

ช่องทางออนไลน์ Web 

board,กล่องข้อความ

ถาม-ตอบ 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป หน่วย

ประชาสัมพนัธ ์

 5. คณบดีกำหนดแนวทางการประเมินผล

การปฏิบตัิงานอย่างชัดเจนและปฏิบตัิต่อ

บุคลากรอย่างเปน็ธรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพของผลงาน 

มีระบบกระบวนการทำงาน 

(work process) ด้านการ

ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

สายงาน 

กิจกรรมการติดตามการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานภายใน 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

โรงพยาบาลทันตกรรม

และงานแผนงาน 

 6. คณะฯแจ้งข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ 

ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึงและ 

กำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

คณะฯ อย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

มีระบบการรายงานการใช้

ทรัพย์สินของทางราชการ 

คู่มือขั้นตอนการยืม

ครุภัณฑ์ของคณะทันต

แพทยศาสตร ์

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วยพัสด ุ



ที ่ มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

 7. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูล

ของผู้ร้องเรียนจะต้องถกูเก็บรักษาไว้เป็น

ความลับ และมีการติดตามรายงานสามารถ

ติดตามผลการร้องเรียนได้ 

มีระบบกระบวนการทำงาน 

(work process) ด้านการแก้ไข

ปัญหาการทจุรติ 

กิจกรรมเปิดสายด่วน/สาย

ตรงคณบด ี

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วยประชาสัมพันธ ์

 8. คณบดีกลา่วแสดงเจตจำนงสุจริตในการ

ประชุมประชาคมพนักงาน 

9. หน่วยงานภายในนำผลจากการ 

ตรวจสอบไปปรบัปรุงและพัฒนางาน 

10. หน่วยงานสร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อ

การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

มีระบบกระบวนการทำงาน 

(work process) ด้านการแก้ไข

ปัญหาการทจุรติ 

กิจกรรมการแสดง

เจตจำนงสุจริต 

ของคณบดีคนปัจจุบนัแล

ผู้บริหารทุกระดับภายใน

องค์กร 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วยประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าประสงคท์ี่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตรใ์หม้ีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและคำนึงถึง 

ประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก 

ที ่ มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

1 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมคณุธรรม ความ

โปร่งใสและการป้องกัผลประโยชน์ ทับซ้อน

ภายในองค์กร 

2. ส่งเสริมการปฏบิัติ ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ ของคณาจารย์ และบุคลากรทุก

ระดับ มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ให้บุคลากรได้รับทราบ และปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณได้อย่าง ถูกต้อง 

มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process)  

ด้านการส่งเสริมการ 

บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

กิจกรรมการแสดงเจตจำนง

สุจริต 

ของผู้บริหารสูงสุดคน

ปัจจุบันและ 

ผู้บริหารทุกระดับภายใน

องค์กร 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วยประชาสัมพันธ ์

 3. จัดให้มีช่องทางการประเมิน 

ความพึงพอใจในการรับบริการหรือการ

ปฏิบัติงาน เพือ่นำผลการประเมินมา

ปรบัปรุงการให้บริการหรือการ 

ปฏิบัติงานนั้น 

มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process)  

ด้านการส่งเสริมการ 

บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

ความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏบิัติงาน 

เพื่อนำผลการประเมนิมา

ปรบัปรุง 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

โรงพยาบาลทันตกรรม

และงานแผนงาน 

 4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน (ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร ์

 

 

มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process)  

ด้านการส่งเสริมการ 

บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

ปรบัปรุงหน้าเว็บไซต์ของ

คณะฯให้เข้าถึงง่าย และการ

สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เชน่ 

การสื่อสารการรบัรู้เกี่ยวกนั

การทจุรติ ประโยชน์ทันซ้อน 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วยคอมพิวเตอร ์



ที ่ มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

 5. เปิดเผยข้อมูลของคณะทันต

แพทยศาสตร์ ยกตัวอย่าง 

เช่น กระบวนการงบประมาณ 

หรือการใช้จ่ายงบประมาณ 

มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process)  

ด้านการส่งเสริมการ 

บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน 

การดำเนินงานเพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วและ

สามารถตรวจสอบการ

ดำเนินงานให้มีความโปร่งใส 

ยกตัวอย่างเช่น ระบบ E-

Budget ระบบบริการ

การศึกษา ระบบบริหาร

สินค้าคงคลัง 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานแผนงาน 

งานบริหารทัว่ไป 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

 6. การเตรียมความพร้อมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน (UP ITA) ของคณะทันต

แพทยศาสตร ์

มีระบบและกระบวนการ 

ทำงาน (Work process)  

ด้านการส่งเสริมการ 

บริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 

การประชุมเตรียมความ 

พร้อมรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

งานแผนงาน 

 


