
 
  

 
 

 
 
 

ผลปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
รอบ 12 เดือน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 



ผลการปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

ความโปร่งใสและการป้องกัน 

ผลประโยชน์ ทับซ้อนภายในองค์กร  

2. ส่งเสริมการปฏิบตัิ ตาม

จรรยาบรรณ วิชาชีพ ของคณาจารย์ 

และบุคลากรทุกระดับ มีการรณรงค์ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร 

ได้รบัทราบ และปฏิบตัิตนตาม 

จรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะทนัตแพทยศาสตร์

ประจําป ี2565 และเตรียมความ

พร้อมเพื่อการ ตรวจประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค. 65 คณบดีคณะทนัต

แพทยศาสตร์ แสดง 

เจตจํานงสุจริตผ่าน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะทนัต

แพทยศาสตรป์ระจําป ี2565 

และเตรียมความพร้อมเพื่อ

การตรวจประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 



ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3 3. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ให้บุคลากรภายในส่วน

งาน/หน่วยงานได้รับทราบและจัดให้มี

ช่องทางในการ ตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะทนัต 

แพทยศาสตร์ ประจําป ี2565 

และเตรียมความพร้อมเพื่อการ 

ตรวจประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค. 65 เผยแพร่แผนการใช้จ่าย

งบประมาณให้บุคลากร 

ภายในได้รับทราบผ่าน 

กิจกรรมรายงานผลการ 

ดําเนินงานของคณะทนัต

แพทยศาสตรป์ระจําป ี2565 

และเตรียมความพร้อม เพื่อ

การตรวจประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

และประชาสมัพันธ์ช่องทาง 

ในการตรวจสอบการใช้จ่าย 

งบประมาณของคณะฯ ผ่าน 

ทางเว็บไซต์ 

budget.up.ac.th 

งานแผนงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 



ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4 4. เพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/ 

แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสเมื่อ 

พบว่ากระบวนการงบประมาณหรือมี 

การใช้จ่ายงบประมาณที่ส่อถึงการ 

ทุจริต ยกตัวอย่างเช่น ช่องทาง 

ออนไลน์ Web board, กล่องข้อความ 

ถาม-ตอบ เปน็ต้น 

ช่องทางให้สามารถตรวจสอบ/

แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส 

เมื่อพบว่ากระบวนการ 

งบประมาณหรือมีการใช้จ่าย 

งบประมาณทีส่่อถึงการทุจริต 

ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางออนไลน์ 

Web board, กล่องข้อความ  

ถาม-ตอบ 

-ไม่มี- ต.ค. 64-ก.ย.

65 

คณะทนัตแพทยศาสตร์มี

การเปิดช่องทางแสดง 

ความคิดเห็น แจ้งเบาะแส 

เมื่อพบว่ากระบวนการ 

งบประมาณหรือมีการใช้ 

จ่ายงบประมาณที่ส่อถึง

การ ทุจริต ยกตัวอย่าง

เช่น ช่องทางออนไลน์  

Web board, กล่องข้อความ 

ถาม-ตอบ ของเว็บไซต์หลัก 

ของคณะฯ 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วย ประชาสัมพันธ์ 

5 5. คณบดีกําหนดแนวทางการ 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน 

และปฏิบัติต่อบุคลากรอย่าง

ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระดับ 

คุณภาพของผลงานเป็นธรรม 

กิจกรรมการติดตามการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ 

ส่วนงานภายใน 

-ไม่มี- ต.ค. 64-ก.ย.

65 

คณะทนัตแพทยศาสตร์มี

การจัดทําและประเมินผล

การปฏิบตัิงาน ยกตัวอย่าง 

เช่น การประเมินความพึง 

พอใจในการให้บริการของ 

โรงพยาบาลทนัตกรรม และ 

การประเมินความพึงขอใจ 

ของการให้บริการห้องสมุด 

โรงพยาบาลทนัตกรรม 

และงานแผนงาน 



 

ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6 6. คณะฯแจ้งขั้นตอนการขออนุญาต 

เพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไป

ใช้ปฏิบตัิงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง

และ กํากบัดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สิน ของคณะฯ อย่างสม่ําเสมอ 

โครงการอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพงานพัสดุ 

7,000 บาท 22 มี.ค. 65 แจ้งขั้นตอนการขออนุญาต

ยืมครภุัณฑ์ของคณะทนัต 

แพทยศาสตร์ผ่านการจัด 

โครงการอบรมพัฒนา 

ประสิทธิภาพงานพัสดุ 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วย พัสดุ 

7 7. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส

อันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครอง

ผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียน

จะต้อง ถูกเกบ็รกัษาไว้เปน็ความลับ 

และมีการ ติดตามรายงานสามารถ

ติดตามผล การร้องเรียนได้ 

กิจกรรมเปดิสายด่วน/สายตรง

คณบด ี

-ไม่มี- ต.ค.64-ก.ย.

65 

คณะทนัตแพทยศาสตร์

จัดทําช่องทางสายตรงถึง

ท่านคณบดีโดยแจ้งไว้ใน

หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วย ประชาสัมพันธ์ 



 

ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8 8. คณบดีกล่าวแสดงเจตจํานงสุจริต 

ในการจัดกิจกรรมรายงานผลการ 

ดําเนินงานของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ประจําป ี2565 และเตรียมความ

พร้อมเพื่อการตรวจประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA) ของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

9. หน่วยงานภายในนําผลจากการ 

ตรวจสอบไปปรบัปรุงและพัฒนางาน 

10. หน่วยงานสร้างการรบัรู้ของ 

บุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต ของหน่วยงาน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะทนัต 

แพทยศาสตร์ประจําป ี2565 และ

เตรียมความพร้อมเพื่อการ ตรวจ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค.65 คณบดีคณะทนัต

แพทยศาสตร์ แสดง

เจตจํานงสุจริตผ่านกิจกรรม

รายงานผลการ 

ดําเนินงานของคณะทนัต

แพทยศาสตรป์ระจําป ี2565 

และเตรียมความพร้อม เพื่อ

การตรวจประเมิน คุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 



เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะทนัตแพทยศาสตร์ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดําเนินงานบริหารงานการมีส่วนร่วมและคํานึงถึงประโยชน์ของ 

ส่วนรวมเปน็หลัก 

 

ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม 

ความโปร่งใสและการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร  

2. ส่งเสริมการปฏิบตัิตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

และบุคลากรทุกระดับ มีการรณรงค์ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บคุลากร 

ได้รบัทราบ และปฏิบตัิตนตาม 

จรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะทนัตแพทยศาสตร์

ประจําป ี2565 และเตรียมความ

พร้อมเพื่อการตรวจประเมิน

คุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) 

ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค.65 คณบดีคณะทนัต

แพทยศาสตร์ แสดง 

เจตจํานงสุจริตผ่าน 

กิจกรรมรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ประจําป ี2565 

และเตรียมความ พร้อมเพื่อ

การตรวจ ประเมินคุณธรรม

และ ความโปร่งใส (ITA) 

ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 

3 3. จัดให้มีช่องทางการประเมินความ

พึงพอใจในการรบับริการหรือ       

การปฏิบตัิงาน เพื่อนําผลการประเมิน 

มาปรับปรงุการให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงานนั้น 

ความพึงพอใจในการรบับริการ

หรือการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลการ

ประเมินมาปรบัปรุง 

-ไม่มี- ต.ค. 64-ก.ย.

65 

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในป ี2565     

คิดเป็นร้อยละ ..... 

โรงพยาบาลทนัตกรรม 

และงานแผนงาน 



 

ที่ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4 4. ปรับปรงุระบบสารสนเทศในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การดําเนินงาน (ITA) ของคณะ    

ทันตแพทยศาสตร์ใน 

ปรบัปรุงหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ

ให้เข้าถึงง่าย และการสื่อสารเชิง

สร้างสรรค์ เช่น การสื่อสารการ

รับรู้เกีย่วกนัการทุจริต ประโยชน์ 

ทันซ้อน 

-ไม่มี- 31 ม.ค. 65-10

มี.ค. 65 

ปรบัปรุงหน้าเว็บไซต์ของ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

งานบริหารทัว่ไป  

หน่วย คอมพิวเตอร์ 

5 5. เปิดเผยข้อมูลของคณะทันต 

แพทยศาสตร์ ยกตัวอย่าง เช่น 

กระบวนการงบประมาณ หรือการใช้

จ่ายงบประมาณ 

มีระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน

การดําเนินงานเพื่อให้เกิดความ 

สะดวกรวดเรว็และสามารถ 

ตรวจสอบการดําเนินงานให้มี 

ความโปร่งใส ยกตัวอย่าง เช่น 

ระบบ E-Budget ระบบบริการ 

การศึกษา ระบบบริหารสินค้า 

คงคลัง 

-ไม่มี- ต.ค. 64-ก.ย.

65 

1. ระบบ E-budget 

2. ระบบ IMS 

3. ระบบ Hos-XP 

งานแผนงาน 

งานบริหารทัว่ไป 

โรงพยาบาลทนัตกรรม 

6 6. การเตรียมความพร้อมในการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ใน การดําเนินงาน (UP ITA) ของคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ 

กิจกรรมรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะทนัต 

แพทยศาสตร์ประจําป ี2565 และ

เตรียมความพร้อมเพื่อการ ตรวจ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

10,000 บาท 2 มี.ค.65 กิจกรรมรายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะทนัต

แพทยศาสตรป์ระจําปี 2565 

และเตรียมความพร้อมเพื่อ

การตรวจประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA) ของ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

งานแผนงาน 

 


