
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คณะพยาบาลศาสตร์   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 



คำนำ 

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะพยาบาลศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  โดยมุ่งเน้นการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

การจัดทำแผนฯ ฉบับนีเ้น้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กจิกรรมที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัพะเยาที่

ม ุ ่งเน ้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ  มีทัศนคติและ มีจ ิตสำนึกที ่ด ี  ม ีคุณธรรม ความโปร่งใส และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน 

ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี    โอภาสนนัท์) 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



 

 

สารบัญ  
   

เรื่อง  หน้า 

ส่วนที่ 1  1 

หลักการและเหตุผล  1 

วัตถุประสงค ์ 1 

กรอบความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับแผนปฏิบัติการการป้องกันการทจุรติและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 2 

ยุทธศาสตร์ที ่5  

การบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

3 

1. มีการใช้ R2R / แนวปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการทำงาน 

2. ผา่นการประเมนิ UI Green 

3. มีการบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงีบประมาณ 2565 
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การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการตดิตามประเมนิผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุรติและประพฤติมิชอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 8 

ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 9 

  



เรื่อง  หน้า 

กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 9 

องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 9 
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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสง่เสรมิให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติและค่านยิมซื่อสัตยส์ุจรติ รับผดิชอบตอ่หนา้ที่ และประพฤติตน

ตามประมวลจรยิธรรมมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ.2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนด มาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการทุจรติ ประพฤติมิชอบ และ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับผูป้ฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส เปน็ธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซอ้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) คณะ

พยาบาลศาสตร์จึงได้จดัทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ คณะพยาบาลศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรทุกระดับ เพื่อเปน็กลไกในการขับเคลือ่นการดำเนินโครงการ/กจิกรรมที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมี

ทัศนคติและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ให้เกดิผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

 วัตถุประสงค์  

1) เพือ่สนับสนนุการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วยการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

2) เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มีจติสำนกึในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม และประพฤติปฏบิัติตนตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 

3) เพื่อป้องกันมใิห้บคุลากรคณะพยาบาลศาสตร์ กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
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  กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (คณะพยาบาลศาสตร์) 

นโยบาย อว สรา้งคน สรา้งองคค์วามรู้ สรา้งนวัตกรรม ยกเคร่ืองมหาวทิยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัย

และนวัตกรรม และ

การเป็นผู้นำด้าน

วิชาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สงัคม และ

ประเทศ 

4. การเสรมิสร้าง
ส่งเสรมิการทำนบุำรุง

ศิลปวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้าง

และพัฒนาความ

เป็นสากล 

6.การบรหิารที่มีประสิทธภิาพและโปร่งใส 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

ไดรั้บการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. นิสิตมีทักษะการเป็น

นวัตกรรม/มีแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3. นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับด ี

การเข้าสู่ University 

Ranking  

 

การสรา้งรายไดใ้ห้ชุมชน 1. สร้างความตระหนัก

และปลกูฝังความเป็น

ไทย 

2. มีการสรา้งมูลค่าจาก

ภูมิปัญญาด้านสขุภาพ 

มีระบบการ

สนับสนุนการ

พัฒนาความเป็น

สากล/นานาชาต ิ

1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ระบบการบรหิารจัดการ 

3. การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 

4. ระดับคะแนน UI Green 

เป้าหมาย

คณะ ปี 64  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตและพยาบาลศาสตรม

หาบัณฑิตมคีุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2. บัณฑิตมีความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพ 

สถาบันการศึกษาอยู่

ในกลุ่มที่ได้รับการ

รับรองในระดับ 5  ป ี

มี Signature Product เพื่อ

การสรา้งคุณภาพชีวติ

ให้กับชุมชน  

มบีรกิาร/ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา

ด้านสุขภาพ  

1. มีการ

แลกเปลี่ยน นิสิต/ 

อาจารย์กับ

สถาบัน 

การศึกษา

ต่างประเทศ 

2. มีการสรา้ง

ความร่วมมือกบั

สถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ 

1. มีการใช้ R2R / แนวปฏิบัติในการปรับปรุง

ระบบการทำงาน 

2. ผ่านการประเมิน UI Green 

3. มีการบรหิารงานด้วย 

หลักธรรมาภิบาล  

 



3 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
 

เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว มปีระสิทธิภาพ และ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

เป้าหมาย  

1. มีการใช ้R2R / แนวปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการทำงาน 

2. ผ่านการประเมิน UI Green 

3. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล 
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ส่วนที่ 2  

       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

2.1 มโีครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (อย่างนอ้ย  

5  แผนงาน/กิจกรรม)  

2.2 รอ้ยละความสำเร็จของผลการดำเนนิการการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามแผน (อย่างน้อย รอ้ยละ 80)  



5 

 

 

เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.มแีนวปฏิบัติใน

การปรับปรุงระบบ

การทำงาน 

 

ปรับปรุงระบบการ

ทำงานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

1. จดัทำบันทึกขอ้ตกลงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 

1.1 รอ้ยละของบุคลากรจัดทำ

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2564 (อย่างนอ้ย

รอ้ยละ 80) 

- -เดือน ตุลาคม  

2563 

-ฝ่ายบรหิาร 

  2. จดัทำคู่มอืหรอืมาตรฐาน

การให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่ผูร้ับบริการขาดความเข้าใจ

เก่ียวกับการขอเบิกค่าใช้จ่าย

จากการเดินทางไปราชการที่

แหล่งฝึกปฏิบตั ิ

2.1 มีคู่มือมาตรฐานการ

ให้บริการสำหรับอาจารย์

พยาบาลเก่ียวกับการ 

ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการเดนิทาง

ไปราชการที่แหล่งฝึกปฏิบตัิ 

(อย่างน้อย 1 ชุด) 

- -เดือน กันยายน 

2564 

-นางรัตนา   

ทาสิทธิ ์

  3. โครงการพัฒนาการบริหาร

และดำเนินงานตามเกณฑ์ 

EDPEx 

3.1 รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

(อย่างน้อย รอ้ยละ 80) 

50,000 -เดือน  มิถุนายน 

2564 

-ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบรกิาร

วิชาการและ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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) 

- -เดือน มิถุนายน 

2564 

-งานบุคลากร 

2. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการ

เฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ 

2.1 คำสัง่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การเฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ (จำนวน 1ชุด) 

- - -งานบุคลากร 

3. เปิดช่องทางการร้องเรียน

ด้านการทุจริต 

3.1 มีช่องทางการร้องเรียนดา้น

การทุจริต (อยา่งนอ้ย 1 ช่องทาง) 

-  -เดือน ตลุาคม 

2563-กันยายน 

 2564 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

2. เปดิโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติ ราชการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1. กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ- 

   จดัจ้าง” 

1.1 ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

- -เดือน ตุลาคม 

2563 - เดอืน 

กันยายน 2564 

-นักวชิาการ

พัสด ุ
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   1.2 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

- -เดือน ตุลาคม 

2563 - เดอืน 

กันยายน 2564 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

   1.3 สรุปผลการจดัซื้อจัดจา้ง

ปีงบประมาณ 2564 

- -เดือน ตุลาคม 

2563 - เดอืน 

กันยายน 2564 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

   1.4 ลงิคเ์ผยแพร่ “ขอ้มูลขา่วสาร

ด้านการ จัดซื้อ-จดัจ้าง” 

- -เดือน ตุลาคม 

2563 - เดอืน 

กันยายน 2564 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

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) 

50,000 -วันที่ 29 มกราคม 

– 2 มิถุนายน 2564 

-นางสาว 

แสงเดือน  

วงศ์ใหญ ่และ

นางนงเยาว์ 

เฉพาะธรรม 
1.2 ผ่านเกณฑ์ประเมินคะแนน 

UI Green ในระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความกา้วหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และ

อุปสรรค และเพื่อเปน็แนวทางในการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูผลการดำเนนิงานทัง้ในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยเปรียบเทยีบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมประจำคณะ ดงัรูปแสดงผังการประเมนิต่อไปนี ้

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นำผลประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ2565 

 

ดำเนินการตามแผน 

ประเมินความสำเร็จของแผน 

ปฏิบตัิการปงีบประมาณ 2564 

 

ประเมินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏบิตักิาร 

จัดทำแผนปฏิบัตกิาร

การป้องกันการทุจรติฯ

ปีงบประมาณ 2564 
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รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ติดตามกำกับ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการ

ดำเนินงาน ตามตัวชีว้ัดของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  
 

3.1 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเปา้หมายและตัวชีว้ัดของแผนปฏิบตักิารป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปี

งบประมาณ 2564  มีระบบและกลไกดังนี ้

1) วางระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มุ่งนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด โดยให้มีการ

ประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การ

ประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้องตามหลักวชิาการ 

2) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ตามตัวบ่งชีแ้ละตามกรอบเวลา

ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของแผน 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 

2564 ต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

 

3.2 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ ได ้กำหนดให้ม ีการติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
 

3.3 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมนิความสำเร็จของแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานรอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ และเผยแพร่ตามขอ้กำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดงันี้ 

  1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน 
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2) การรายงานผลการประเมนิความสำเร็จของเป้าหมาย  1. มีการใช ้R2R / แนวปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการทำงาน  2. ผ่านการประเมิน UI Green  และ

3. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล ของยุทธศาสตร์ที่  5 การบรหิารจัดการทีม่ีประสิทธภิาพและโปร่งใส โดยประเมนิจากตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการการ

ป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 

.......................................... 


