
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 

ป้องกันการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 
 

 

 

 

 

  



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมค่านิยมสุจรติ มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง 

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจรติให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อสรา้งวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 

1 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การต่อต้าน การรับสินบน และ

ส่งเสริมความซื่อสัตย์ใน การ

ปฏิบัติหน้าที่ 

2. เสริมสรา้งวัฒนธรรม

คุณธรรม ความโปร่งใสและการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ภายในองค์กร 

3.ส่งเสริมการปฏิบัติ ตาม

จรรยาบรรณ วชิาชีพ ของ

คณาจารย์และบุคลากรทุก

ระดับ มกีารรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรได้

รับทราบ และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณได้อย่าง ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ

หนา้ที่ 

โครงการส่งเสริมการ

บริหารที่มี

ประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

วันที่ 28 มนีาคม 2565 1. ได้ประชุมบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิเพื่อ

เสริมสรา้งวัฒนธรรมคุณธรรม 

ความโปร่งใสและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน

องค์กร เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 

2565  

2. ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจรติให้บุคลากรในหน่วยงานได้

ทราบ  

ผ่าน https://www.agri.up.ac.th/ 



ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 

2 1. คณะ เผยแพร่แผนการใช้จ่าย

งบประมาณให้บุคลากรภายใน

ส่วนงานได้รับทราบและจัดให้มี

ช่องทางในการตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

2.พัฒนาระบบงบประมาณให้มี

การเปิดเผยข้อมูลและสร้างการ

มีส่วนร่วมในกระบวนการ

งบประมาณของทุกหน่วยงาน

ตั้งแต่เริ่มจัดทำคำขอ

งบประมาณจนถึงการใช้

งบประมาณและประเมินผลการ

ใช้งบประมาณ 

3. เพิ่มช่องทางให้สามารถ

ตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็น

แจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า

กระบวนการงบประมาณหรือมี

การใชจ้่ายงบประมาณที่ส่อถึง

การทุจริต ยกตัวอย่างเช่น 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ  

1.กิจกรรมเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

แผนการใชจ้่าย

งบประมาณให้

บุคลากรภายในส่วน

งาน/หน่วยงาน ได้รับ

ทราบและจัดใหม้ี

ช่องทางในการ

ตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของ

หน่วยงาน  

2.การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

กระบวนการใช้จ่าย

งบประมาณการ

เปิดเผยข้อมูลการมี

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ 1.

กิจกรรมเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

แผนการใชจ้่าย

งบประมาณให้ 

บุคลากรภายในส่วน

งาน/หน่วยงาน ได้รับ

ทราบทางเว็ปไซต์และ

จัดให้มช่ีองทางในการ

ตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของ

หน่วยงาน  

2.การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ 

กระบวนการใช้จ่าย

งบประมาณการ

เปิดเผยข้อมูล การมี

ตลอดปีงบประมาณ ได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากร

ภายในส่วนงานได้รับทราบ 

ผ่าน https://www.agri.up.ac.th/ 



ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 

ช่องทางออนไลน์ Web board, 

กล่องขอ้ความถาม-ตอบ เป็น 

ต้น 

ส่วนร่วมใน

กระบวนการ 

ส่วนร่วมใน

กระบวนการ 

3 หัวหนา้ส่วนงานกำหนดแนว

ทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่าง

เป็นธรรม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ

ของผลงาน  

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้

อำนาจ 

กิจกรรมการตดิตาม

การประเมนิผล การ 

ปฏิบัติงานของส่วน

งานภายใน 

สิงหาคม 2565 ได้แจง้กำหนดแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนให้บุคลากรได้รับทราบ

และปฏิบัติต่อบุคลากรภายใน

อย่างเป็นธรรม และได้

ดำเนนิการแล้วเสร็จในเดือน

สิงหาคม 2565 

4 หน่วยงานแจ้งขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้

รับทราบอย่างทั่วถึงและกำกับ

ดูแลตรวจสอบการใชท้รัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ำเสมอ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้

ทรัพย์สินของราชการ 

คู่มือขัน้ตอนการยืม

ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 

ตลอดปีงบประมาณ  ได้แจ้งขั้นตอนการขออนุญาต

เพื่อยืมทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้

รับทราบอย่างทั่วถึง 

ผ่าน https://www.agri.up.ac.th 



ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 

5 1. จัดใหม้ีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายในสามารถแจง้

เบาะแสอันควรสงสัย โดมี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ข้อมูลของผูร้้องเรียนจะต้องถูก

เก็บรักษาไว้เป็นความลับ และมี

การตดิตามรายงานสามารถ

ติดตามผลการร้องเรียนได้ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข

ปัญหาการทุจริต 

1.กิจกรรมสายด่วน/

สายตรงคณบดี 

ตลอดปีงบประมาณ คณะได้จัดให้มีช่องทางเพื่อใหผู้้

มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถ

แจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 

ผ่าน https://www.agri.up.ac.th 

6 หน่วยงานปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียภายนอกตามขั้นตอนอย่าง

เท่าเทียม และจัดให้มช่ีองทาง

การประเมนิความพึงพอใจใน

การรับบริการหรอืการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ

การดำเนินงาน 

1.คู่มือการให้บริการ 

2.รอ้ยละความพึง

พอใจในการรับ

บริการ 

3.ผลการประเมิน 

UP-ITA ระดับ

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2565 1. คณะได้ดำเนินการเผยแพร่

คู่มือการให้บริการผ่าน 

https://www.agri.up.ac.th 

2. ได้ดำเนินการประเมินความ

พึงพอใจการให้บริการ และ

ดำเนนิแลว้เสร็จในเดือน

กรกฎาคม 2565 โดยผล

ประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการของนักวิทยาศาสตร์ มี

ค่าเฉลี่ย 3.58 และผลประเมิน

ความพึงพอใจการให้บริการของ

https://www.agri.up.ac.th/


ที่ มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน มคี่าเฉลี่ย 

3.54 

3. ได้นำผลการประเมิน UP-ITA 

2565มาปรับปรุงการดำเนินงาน

ในปี 2566 

7 เผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที่

สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน และจัดมีช่องทางการ

สื่อสารหลากหลาย เข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน 

2. หน่วยงานร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ 

เสียภายนอกที่มารับบริการ 

ตัวชี้วัดที่ 7 

ประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร 

กิจกรรมเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม ต่าง 

ๆ ของ 

คณะ ผลงานวิจัย 

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ 

อาทิ (Facebook, 

Email,Website, Line) 

ตลอดปีงบประมาณ ได้ดำเนินการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของ 

คณะ ผลงานวิจัย ผ่านทางสื่อ

ต่าง ๆ อาทิ (Facebook, 

Email,Website, Line) 

 

 

 

 

  



 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1. งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด 

 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ส่งผลให้ไม่

สามารถดำเนินการดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

การป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้ 

2. จัดให้มกีารประชุมช้ีแจงแนะนำในการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความรู้

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

และมีประสิทธิผล ผ่านระบบ Online และ Onsite 


