
สรุปผลการดำเนินงานของ 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมาณ 2564 

  รอบ  12 เดอืน 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าหมาย 

1. มีการใช ้R2R / แนวปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการทำงาน

2. ผ่านการประเมิน UI Green

3. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. มีโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อย่าง

น้อย  5  แผนงาน/กิจกรรม) 

2. รอ้ยละความสำเร็จของผลการดำเนินการการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามแผน (อย่างน้อย รอ้ยละ 80) 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลลัพธ ์

1.มีแนวปฏิบัติใน

การปรับปรุงระบบ

การทำงาน 

ปรับปรุงระบบการ

ทำงานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

1. จดัทำบันทึกขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 

1.1 รอ้ยละของบุคลากรจัดทำ

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2564 (อย่างนอ้ย

รอ้ยละ 80) 

-ฝ่ายบรหิาร วันที่ 26ตลุาคม 

2563 

-มีบุคลากรจัดทำ

บันทึกข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2564 

(รอ้ยละ 100) 

2. จดัทำคู่มอืหรอืมาตรฐาน

การให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่ผูร้ับบริการขาดความเข้าใจ

เก่ียวกับการขอเบิกค่าใช้จ่าย

จากการเดินทางไปราชการที่

แหล่งฝึกปฏิบตั ิ

2.1 มีคู่มือมาตรฐานการ

ให้บริการสำหรับอาจารย์

พยาบาลเก่ียวกับการ 

ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการเดนิทาง

ไปราชการที่แหล่งฝึกปฏิบตัิ 

(อย่างน้อย 1 ชุด) 

-นางรัตนา  

ทาสิทธิ ์

-เดือน 

กันยายน 2564 

-มีคู่มือมาตรฐานการ

ให้บริการสำหรับ

อาจารย์พยาบาล

เก่ียวกับการขอเบิกค่า 

ใช้จ่ายจากการเดนิทาง

ไปราชการที่แหล่งฝึก 

ปฏิบัติ จำนวน 2 ชุด 

3. โครงการพัฒนาการบริหาร

และดำเนินงานตามเกณฑ์ 

EDPEx 

3.1 รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

(อย่างน้อย รอ้ยละ 80) 

-ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบรกิาร

วิชาการและ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

-วันที่ 10 

มิถุนายน 2564 

รอ้ยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.61  

คดิเป็นร้อยละ  92.13  
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลลัพธ ์

2.มีการบริหาร 

งานด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

1.สง่เสรมิการเฝา้

ระวังความเสีย่ง

และการปอ้งกันการ

ทุจรติในหน่วยงาน 

 

1.ผู้บริหารประกาศเจตจำนง

สุจรติในการบรหิารองค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์เพื่อเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติ

ในองค์กร 

1.1 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง เจตจำนงสุจรติในการ

บรหิารองค์กร (จำนวน 1 ฉบบั) 

 

-งานบุคลากร -วันที่ 7 

มิถุนายน 2564 

มีประกาศคณะ

พยาบาลศาสตร์ เรื่อง 

เจตจำนงสุจรติในการ

บรหิารองค์กร จำนวน 

1 ฉบับ 

  2. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการ

เฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ 

2.1 คำสัง่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การเฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ (จำนวน 1ชุด) 

 -วันที่ 3 

สิงหาคม 2563 

มีคำสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการเฝา้

ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจ

หน้าที ่จำนวน 1 ชุด 

  3. เปิดช่องทางการร้องเรียน

ด้านการทุจริต 

3.1 มีช่องทางการร้องเรียนดา้น

การทุจริต (อยา่งนอ้ย 1 ช่องทาง) 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

 -เดือน ตลุาคม 

2563-กันยายน 

 2564 

มีช่องทางการรอ้งเรียน

ด้านการทุจริต จำนวน 

1 ช่องทาง คอื หน้า 

เว๊ปไซต์คณะพยาบาล

ศาสตร ์ 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลลัพธ ์

 2. เปดิโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติ ราชการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1. กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ- 

   จดัจ้าง” 

1.1 ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

เดือน ตุลาคม 

2563 - เดอืน 

กันยายน 2564 

มีประกาศการจัดซื้อ

จัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 - 4 

 

   1.2 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

  มีแผนการจัดซือ้จดัจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 

2564 ไตรมาส 1 - 4 

   1.3 สรุปผลการจดัซื้อจัดจา้ง

ปีงบประมาณ 2564 

  มีสรุปผลการจัดซือ้จัด

จ้างปีงบประมาณ 

2564 ไตรมาส 1-4 

   1.4 ลงิคเ์ผยแพร่ “ขอ้มูลขา่วสาร

ด้านการ จัดซื้อ-จดัจ้าง” 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

 มีลิงคเ์ผยแพร ่“ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการ 

จัดซื้อ-จัดจ้าง” 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนนิงาน 

วันเวลา ผลลัพธ ์

3.ผ่านการ

ประเมิน UI Green 

1.เสรมิสรา้งความ

ตระหนักในการ

พัฒนาการ

ดำเนนิงาน

สำนักงานที่เป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ  Nurse UP Green 

office 

 

1.1 รอ้ยละของผู้บริหารและ

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/

กจิกรรม (อย่างน้อยรอ้ยละ 60) 

1.2 ผ่านเกณฑ์ประเมนิคะแนน 

UI Green ในระดับดมีาก 

-นางสาว 

แสงเดือน  

วงศ์ใหญ ่และ

นางนงเยาว์ 

เฉพาะธรรม 

วันที่ 29 

มกราคม – 2 

มิถุนายน 2564 

1)มีผู้บริหารและ

บุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ/กจิกรรม 

รอ้ยละ 60 

2)ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คะแนน UI Green ใน

ระดับดี (เหรียญ

ทองแดง) โดยไดน้ำ

ข้อเสนอแนะมาพัฒนา

ในการสมัครเข้าร่วม

โครงการส่งเสรมิ

สำนักงานสีเขยีว(Green 

Office) เพื่อยกระดับ

การรับรองสำนักงาน 

สีเขียวปีงบประมาณ 

2565 ในวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2565 
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ภาพประกอบการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

1. การจัดทำบันทกึข้อตกลงการปฏิบัติงานของบคุลากร ปีงบประมาณ 2564 
(ตัวอย่าง)  

 

 

 

 

 

 

2.การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับอาจารย์พยาบาลเก่ียวกับการขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปราชการที่แหล่งฝึกปฏิบัต ิ
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3.โครงการพัฒนาการบรหิารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EDPEx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาจารยน์ายแพทย์สรวศิ  บญุญฐี   วิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนนิการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์ ในวันที ่10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง

ประชุม 1  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 



7 
 

4. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจรติในการบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ซือ่สตัย์เพื่อเสรมิสรา้งวัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติในองค์กร 
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5. แต่งตั้งผู้รับผดิชอบในการเฝา้ระวังการทุจริตในหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

6. เปิดช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

7.กิจกรรม “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการ จัดซื้อ-จัดจา้ง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 1 

 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 2 

 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 3 

 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 4 

 แผนการจดัซือ้จัดจ้างประจำป ี2564 ครัง้ท่ี 5 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ลิงค์เผยแพร่ “ขอ้มูลขา่วสารด้านการ จัดซื้อ-จดัจ้าง” 

 

http://www.nurse.up.ac.th/ContentRead.aspx?

C=PlanNur03 

ลิงค์ ช่องทางแจ้งข้อรอ้งเรียน 

http://www.nurse.up.ac.th/APN.aspx 

 

 

http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764.pdf
http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764(2).pdf
http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764(3).pdf
http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764(%204).pdf
http://www.nurse.up.ac.th/Upload/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8764%20(5).pdf
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8. โครงการ Nurse UP  Green  Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

กิจกรรมที่ 1   วันที่ 29 มกราคม 2564  เวลา  09.00 – 12.00 น. วิทยากรจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา   บรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ การประหยัดพลังงานและการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่

ผูบ้ริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม  1  คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา    
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กิจกรรมที่ 2   อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประกาศติ ทอนช่วยและอาจารย์พรรณวดี สงิห์แก้ว บรรยายให้ความรูแ้ก่คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับอัคคีภัย การจัดสถานีงานตามหลักกายวิภาคศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมอพยพหนไีฟตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

และกิจกรรมการซักซ้อมแผนบนโต๊ะ  ในวันที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะพยาบาลศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 3  ผูบ้ริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมซักซ้อมแผนอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพคน ใน

สถานการณ์จำลองเสมอืนจริง ในวันที่  9  เมษายน  2564   เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  หอ้งปฏิบัติการพยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตร์ และจุดรวมพล บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ 
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สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จตามตัวชี้วดัของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ

ปีงบประมาณพ.ศ.2564  รอบ 12 เดอืน 

เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย ผลสำเร็จตามตวัชี้วัดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1.มีแนวปฏิบัติใน

การปรับปรุงระบบ

การทำงาน 

ปรับปรุงระบบการ

ทำงานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

1. จดัทำบันทึกขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 

1.1 รอ้ยละของบุคลากรจัดทำบันทึก

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 

2564 (อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80) 

√ 

2. จดัทำคู่มอืหรอืมาตรฐาน

การให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่ผูร้ับบริการขาดความเข้าใจ

เก่ียวกับการขอเบิกค่าใช้จ่าย

จากการเดินทางไปราชการที่

แหล่งฝึกปฏิบตั ิ

2.1 มีคู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับ

อาจารย์พยาบาลเก่ียวกับการ 

ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการเดนิทางไป

ราชการที่แหล่งฝึกปฏิบัต ิ(อยา่งน้อย 1 

ชุด) 

√ 

3. โครงการพัฒนาการบริหาร

และดำเนินงานตามเกณฑ์ 

EDPEx 

3.1 รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ(อย่างน้อย รอ้ยละ 80) 

√
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย ผลสำเร็จตามตวัชี้วัดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

2.มีการบริหาร 

งานด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

1.สง่เสรมิการเฝา้

ระวังความเสีย่ง

และการปอ้งกันการ

ทุจรติในหน่วยงาน 

 

1.ผู้บริหารประกาศเจตจำนง

สุจรติในการบรหิารองค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์เพื่อเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติ

ในองค์กร 

1.1 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง 

เจตจำนงสุจรติในการบรหิารองค์กร 

(จำนวน 1 ฉบับ) 

 

√  

  2. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการ

เฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ 

2.1 คำสัง่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเฝา้

ระวังการทุจริตในหน่วยงานและอำนาจ

หน้าที่ในการดำเนินการ (จำนวน 1ชุด) 

√  

  3. เปิดช่องทางการร้องเรียน

ด้านการทุจริต 

3.1 มีช่องทางการร้องเรียนดา้นการทุจริต 

(อย่างน้อย 1 ช่องทาง) 

√  

 2. เปดิโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบการ 

1. กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ- 

   จดัจ้าง” 

1.1 ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

√  
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย ผลสำเร็จตามตวัชี้วัดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

 ปฏิบัติ ราชการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

    

   1.2 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปี

งบประมาณ 2564 

√  

   1.3 สรุปผลการจดัซื้อจัดจา้ง

ปีงบประมาณ 2564 

√  

   1.4 ลงิคเ์ผยแพร่ “ขอ้มูลขา่วสารด้านการ 

จัดซื้อ-จัดจ้าง” 

√  

3.ผ่านการประเมิน 

UI Green 

1.เสรมิสรา้งความ

ตระหนักในการ

พัฒนาการ

ดำเนินงาน

สำนักงานที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ  Nurse UP Green 

office 

 

1.1 รอ้ยละของผู้บริหารและบคุลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ/กจิกรรม (อย่างน้อยรอ้ยละ 

60) 

√  

1.2 ผ่านเกณฑ์ประเมนิคะแนน UI 

Green ในระดับดมีาก 

 √ 

 รวม 8  โครงการ/กิจกรรม  11 1 
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สรุป 

ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า 

บรรลุ ทั้ง 2  ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

1. มโีครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 8  โครงการกิจกรรม  (ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย  5  โครงการ/กิจกรรม) 

2. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล การป้องกันและต่อต้านการทุจรติ และการเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม พบว่า บรรลุ   11  ตัวช้ีวัด จาก  12  ตัวช้ีวัด  เท่ากับ รอ้ยละ  91.67   (ค่าเป้าหมาย อย่างนอ้ย ร้อยละ 80) 


