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คำนำ 

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะพยาบาลศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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การจัดทำแผนฯ ฉบับนีเ้น้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กจิกรรมที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัพะเยาที่
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ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี    โอภาสนนัท์) 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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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  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ

บุคลากรทุกระดับ เพื่อเปน็กลไกในการขับเคลือ่นการดำเนินโครงการ/กจิกรรมที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมี

ทัศนคติและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ให้เกดิผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

 วัตถุประสงค์  

1) เพือ่สนับสนนุการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

2) เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มีจติสำนกึและค่านิยมในการป้องกันและตอ่ต้านการทุจริต และปฏบิัติหน้าทีด่้วยความซื่อสัตยส์จุรติ โปร่งใส

และประพฤติปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ.2564 

3) เพื่อป้องกันมใิห้บคุลากรคณะพยาบาลศาสตร์ กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
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  กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 

 
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตกำลังคนท่ีมี

สมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต 

วจิัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสบื

สานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

บริหารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคนให้

มสีมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคตตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์  

 

3. การบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม เพ่ือความ

เข้มแข็งของชุมชน     

 

4. การส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของ

ชาติ   

5. การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี

ธรรมาภบิาล   

 

วสิัยทัศน์

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

มหาวทิยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมาย

คณะ ปี 65  

1.1) เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ สมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

1.2) พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ (Life Long Learning) 

2.1) ผลงานดา้นวจิัยและ

นวัตกรรม มีคุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีณุภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

2.2) ผลงานดา้นวจิัย 

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ท่ีมีคุณภาพสามารถ

3.1) การบริการวิชาการ

แก่สังคมและชุมชนให้

มคีุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

3.2) มีแหล่งเรียนรู้และ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

สังคมและชุมชนทุก

ช่วงวัย 

 

4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทำนุบำรุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

 

 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรรมาภิ

บาล และความโปร่งใส

อย่างยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดลอ้มของ

บุคลากรเกือ้หนุนและมี

ประสิทธิภาพ 
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สร้างรายได้เชงิ

พาณิชย ์

2.3) คุณภาพผลงานวจิัย

และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่

ระดับสากล (World 

Ranking) และมุ่งสูก่าร

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

การวิจัยระดับแนวหนา้

ของโลก (Global and 

Frontier Research) 

5.4 บรรยากาศการทำงานของ

บุคลากร (WORKFORCE 

Climate)  

5.5 ความผกูพันของบุคลากร 

(Workforce Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture)  

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัด

อันดับสถาบันการศึกษาสี

เขียวท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ระดับโลก (UI Green)    

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   
 

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

5.2 การบรหิารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
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ส่วนที่ 2  

                                         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

 

1. เป้าหมาย  

1.1 การบรหิารงานมธีรรมาภบิาล และความโปร่งใสอย่างยัง่ยืน 

1.2 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)ในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส  

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

2.1 มโีครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (อย่างนอ้ย  

10  โครงการ/กจิกรรม)  

2.2 รอ้ยละความสำเร็จของผลการดำเนนิการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผน (อย่างน้อย รอ้ยละ 80)  
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5.2 การบรหิารงานม ี

ธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใสอยา่งยัง่ยนื 

 

1. สรา้งความโปร่งใสใน

การ ปฏิบัติราชการ 

1.สรา้งการมีส่วนร่วมใน

จัดทำแผนการศึกษาต่อใน

ระดับปรญิญาเอก และ

ทุนการศึกษา 

1.1 รอ้ยละของอาจารย์กลุม่ 

เป้าหมายที่มสี่วนร่วมในการ

กำหนดแผน(รอ้ยละ 100) 

1.2 แผนพัฒนาพนักงานสาย

วิชาการในการศึกษาตอ่ระดับ

ปรญิญาเอก ปีการศึกษา

2565-2569 (จำนวน 1 ฉบับ) 

- -เดือน มกราคม 2565 -ฝ่ายบรหิาร 

  2.กจิกรรมการปรับปรุง ลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ 

1) ปรับปรุงขั้นตอนการยืม

คนืครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

2) ปรับปรุงขั้นตอนการยืม

คนืครุภัณฑ์สำนักงาน 

3) ปรับปรุงขั้นตอนการยมื

คนืครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ ์

2.1 มีระบบการยืมคนืครุภัณฑ์

ให้เอื้อต่อผู้รับบริการและกำกบั

ติดตามไม่ให้เกดิการสูญหาย

โดยใช้ระบบออนไลน์ (อยา่ง

น้อย 1 ระบบ) 

- -เดือน มกราคม 2565 -นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

  3.กจิกรรมสรา้งความ

ตระหนักของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัด

จ้างให้เปน็ไปตาม 

3.1 ประกาศคณะพยาบาล

ศาสตร์เรื่อง เจตนารมณ ์ไมใ่ห้ 

ไม่รับของขวัญและของกำนลัทุก

ชนิดจากการปฏิบัตหิน้าที ่

- เดือน กุมภาพนัธ ์2565 -ฝ่ายบรหิาร 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 

1) ผู้บริหารประกาศ

เจตนารมณ ์ไมใ่ห ้ไม่รับ

ของขวัญและของกำนัลทุก

ชนิดจากการปฏิบัตหิน้าที ่

(No Gift Policy) 

(No Gift Policy) (จำนวน 1ฉบบั) 

 

  -ฝ่ายบรหิาร 

  2) กจิกรรมการจัดการ

ความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้

จัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐพ.ศ.2560 

3.2รอ้ยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมกจิกรรมการจัดการ 

ความรูเ้ก่ียวกับการจัดซือ้จัด

จ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 (อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 

60) 

- -เดือน กุมภาพันธ์ 2565 -ฝ่ายบรหิาร 

  4.จัดใหม้ีระบบการเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงและการปอ้งกัน

การทุจริตในหน่วยงาน 

1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ

เฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่

ในการดำเนินการ 

4.1 คำสัง่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน

การเฝา้ระวังการทุจริตใน

หน่วยงานและอำนาจหนา้ที่ใน

การดำเนินการ (จำนวน 1ชุด) 

 

- -เดือน ตุลาคม 2564 -งานบุคลากร 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  2) เปิดช่องทางการรอ้งเรียน

ด้านการทุจริตโดยใหม้ีความ

ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

4.2 มีช่องทางการร้องเรียนดา้น

การทุจริตโดยให้มีความ

ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

(อย่างน้อย 1 ช่องทาง) 

-  -เดือน ตลุาคม 2564 -

เดือน มีนาคม 2565 

-นักวชิาการ

คอมพิวเตอร ์

 2. เปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยีภายนอกมีส่วน

ร่วม ตรวจสอบการปฏิบัต ิ

ราชการตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

1. กจิกรรม “เผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ-จดั

จ้าง” 

1.1 ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

- -เดือน ตุลาคม 2564 - 

เดือน กันยายน 2565 

-นักวชิาการ

พัสด ุ

   1.2 แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

   

   1.3 สรุปผลการจดัซื้อจัดจา้ง

ปีงบประมาณ 2565 

   

   1.4 ลงิค์เผยแพร่ “ขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการ จัดซื้อ-จดั

จ้าง” 
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เป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  2.การสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของบุคลากร

สายสนับสนุนในปีพ.ศ.2564 

เพื่อนำผลประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการในปี

พ.ศ.2565 

2.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของบุคลากรสาย

สนับสนุนในปีพ.ศ.2564 

2.2 ผลการสำรวจความพงึ

พอใจการให้บริการของ

บุคลากรสายสนับสนุนในปีพ.ศ.

2564 

- เดือน มกราคม -ธันวาคม

2564 

-ฝ่ายบรหิาร 

  3. การประเมนิการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจำคณะ 

พ.ศ.2564 

3.1 แบบประเมินการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการประจำคณะ 

พ.ศ.2564 

3.2 ผลการประเมนิการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ประจำคณะ พ.ศ.2564 

- เดือน มกราคม -ธันวาคม

2564 

-ฝ่ายบรหิาร 

  4. ปรับปรุงระบบการถาม

ตอบโดยให้มีผูร้ับผดิชอบใน

การติดตามประเดน็คำถาม

เพื่อนำมาให้ผูเ้ก่ียวข้องได้

ตอบคำถามในแตล่ะประเด็น

ทุกวัน 

4.1 ระบบการถามตอบทาง

เว็บไซต์จำนวน 1 ระบบ 

- เดือน มกราคม  2565 -นักวชิาการ

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

5.6 วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational Culture) 

 

ส่งเสรมิวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กรในการ

ต่อต้านคอร์รัปช่ัน และมุ่ง

เป็นองค์กรที่บรหิารงาน

ด้วยคุณธรรม จรยิธรรม 

ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส  

และตรวจสอบได ้

1.ผู้บริหารประกาศเจตจำนง

สุจรติในการบรหิารองค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์เพื่อเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติ

ในองค์กร 

 

1.1 ประกาศคณะพยาบาล

ศาสตร ์เรื่อง เจตจำนงสุจรติใน

การบรหิารองค์กร (จำนวน 1

ฉบับ) 

 

- -เดือน มิถุนายน 2564 -ฝ่ายบรหิาร 

  2.คณะพยาบาล

ศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา

พรอ้มด้วยคณะผู้บรหิาร  

บุคลากร ร่วมแสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ตอ่ต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันเพื่อสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กรในด้าน

การต่อต้านคอร์รัปช่ัน และ

มุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงาน

ด้วยคุณธรรม จรยิธรรม  

ซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ในปีพ.ศ.2565 

2.1 รอ้ยละของผู้บริหารและ

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(อย่างน้อยรอ้ยละ 60) 

- -เดือน มีนาคม 2565 -ฝ่ายบรหิาร 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความกา้วหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และ

อุปสรรค และเพื่อเปน็แนวทางในการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูผลการดำเนนิงานทัง้ในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยเปรียบเทยีบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมประจำคณะ ดงัรูปแสดงผังการประเมนิต่อไปนี ้

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นำผลประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ2566 

 

ดำเนินการตามแผน 

ประเมินความสำเร็จของแผน 

ปฏิบตัิการปงีบประมาณ 2565 

 

ประเมินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏบิตักิาร 

จัดทำแผนปฏิบัตกิาร

การป้องกันการทุจรติฯ

ปีงบประมาณ 2565 
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รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ติดตามกำกับ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการ

ดำเนินงาน ตามตัวชีว้ัดของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  
 

3.1 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเปา้หมายและตัวชีว้ัดของแผนปฏิบตักิารป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปี

งบประมาณ 2565  มีระบบและกลไกดังนี ้

1) วางระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด โดยให้มีการ

ประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การ

ประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้องตามหลักวชิาการ 

2) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ตามตัวบ่งชีแ้ละตามกรอบเวลา

ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของแผน 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 

2565 ต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

 

3.2 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ ได ้กำหนดให้ม ีการติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
 

3.3 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมนิความสำเร็จของแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานรอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ และเผยแพร่ตามขอ้กำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดงันี้ 

  1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน 
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2) การรายงานผลการประเมนิความสำเร็จของตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบตัิการปอ้งกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565  

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

 


