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ค าน า 
 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเย จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
2559 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” โดยก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 
 1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อย
ละ50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไก
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงทีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทยสามารถ
น าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2530-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งในการด าเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม  
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2. ข้อมูลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ปรัชญามหาวทิยาลัยพะเยา 
  ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปญัญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐทีสุ่ด" (A Life of 

Wisdom Is the Most Wondrous of All) 
 

ปณิธานมหาวทิยาลัยพะเยา  
 ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 
 

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร ์ 
 พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ 
 

พันธกิจ  
 1. ผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  
 2. วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
  5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์บณัฑิต  
 1. มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน วิชาชีพ และทักษะตามความต้องการ

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  
 2. มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 
 
ค่านยิมองค์กร  
 (บุคลากร, งาน และ กระบวนการ) บุคลาดรผลิตผลงานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ 
 
สมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency)  
 1. การผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ช านาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน  
 3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
 4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

5. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
6. มีระบบบรหิารจัดการที่ทนัสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามแนวทางการประเมินที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก าหนดตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้ระดับผลการประเมินในระดับ B ที่คะแนน 77.81 
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ภาพแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2564 

 
 

และคณะศิลปศาสตร์ได้รับข้อเสนอแนะดังนี้ 
 หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผน
แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากย่ิงขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดีย่ิงขึ้น ได้แก ่
 1.เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ  ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่า
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วม 
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ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 2. เพิ่มมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
ของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ การ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 4. เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสด ุ
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
 5. พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน 
ของท่านมากขึ้น 
 6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
 7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
 8. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 
 9. เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
 11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ
ทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน  
 12. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 13. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
 14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย 
มากขึ้น 
 
คณะศิลปศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ทบทวนข้อจ ากัดของการด าเนินงานตาม
มาตรการ และก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนตามมาตรการที่ด าเนินงานให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์
มาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 
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ข้อ ข้อมูล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 

22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสด ุ

หน่วยงานไม่แสดงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง ต้องเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูลที่น าเสนอ
เป็นประกาศของปีที่ผ่านมา 

ค้นหาและน าเสนอประกาศต่างๆ ให้
ครบถ้วน 

23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน 

หน่วยงานควรจ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) เป็นข้อมูล
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2564 

ปรับข้อมูลให้เป็นรายเดือน 

24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าป ี

หน่วยงานขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่าง
เช่น งบประมาณที่ใช้ ปญัหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

จัดท าข้อมูล/รายละเอียดให้ครบถ้วน  

25 
นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ควรแสดงแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม ชัดเจนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดมากยิ่งขึ้น 

ปรับแผนบริหารฯ ให้ชัดเจนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

26 
การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ควรแสดงผลการด าเนินการตามแผนการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้
ครอบคลุม ชัดเจนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาก
ยิ่งขึ้น 

ปรับแผนบริหารฯ ให้ชัดเจนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

27 
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลไม่ครบถว้นตามสัดส่วนเกณฑ์หัวข้อที่
ก าหนด 

ปรับแผนบริหารฯ ให้ชัดเจนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

29 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ควรแนบข้อมูลให้ตรงกบัเกณฑ์ที่ก าหนดมาก
ที่สุด ควรจัดให้มีข้อมูลตามเกณฑ์เป็นบริบท
ของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการภายใน
หน่วยงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

ปรับข้อมูลและแนบข้อมูให้ตรงกับเกณฑ์ที่
ก าหนด 

30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ควรจัดให้มีช่องทางส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้แจง้เบาะแสให้เป็นความลับ และ
แยกต่างหากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ช่องทางส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็น
ช่องทางที่ถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
แล้ว 

33 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 

1. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เหน็
การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ควรจะแนบ URL ที่ตรงกับข้อมูลที่
ต้องการเปิดเผย 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT 

34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ควรจัดท าเป็นประกาศให้ชัดเจน ได้จัดท าประกาศคณะฯ แล้ว 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เหน็ ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์

javascript:;
javascript:;
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ข้อ ข้อมูล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 
การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ควรจะแนบ URL ที่ตรงกับข้อมูลที่
ต้องการเปิดเผย 

หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT 

36 
การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต ประจ าปี 
เปิดลิ้งแล้วไม่เจอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบลิงก์และปรับข้อมลู 

37 
การด าเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
เปิดลิ้งแล้วไม่เจอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบลิงก์และปรับข้อมลู 

38 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 

1. ไม่ได้แสดงการเชื่อมโยงหรือแสดงให้เหน็
การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ไม่แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มี ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต ์
และจัดให้มีกิจกรรมสร้างเสรมิวัฒนธรรม
องค์กร 

39 
แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ประจ าปี 

จัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทาง
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชือ่ประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรง
ตามข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถว้น ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT  

40 
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 

รอบ 6 เดือน 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชือ่ประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรง
ตามข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถว้น ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT 

41 
รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจ าป ี

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชือ่ประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรง
ตามข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถว้น ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT 

42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในหน่วยงาน 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชือ่ประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรง

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT 

javascript:;
javascript:;
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ข้อ ข้อมูล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แนวทางในการแก้ไข/พัฒนา 
ตามข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถว้น ชัดเจน 

43 
การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่
ซับซ้อนหรือชือ่ประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรง
ตามข้อมูล 
2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน
แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่
ข้อมูลให้ครบถว้น ชัดเจน 

ปรับข้อมูลให้เข้าถึงง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์
หลักของคณะฯ และแนบ URL ให้ตรงกับ
หัวข้อของ OIT 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2565 โดยแปลงตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
สอดคล้องกับกรอบ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ ประกอบด้วย  4   มิติ   

 

มิตทิี ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ 
         1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร ์
 

มิตทิี ่2  การบริหาร/ปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัการทุจริต 
กลยุทธ์ 
 1. การแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 2. การสร้างความโปร่งใสในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 3. การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

มิตทิี ่3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ 

1.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนส่วนเสีย  ตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน 
 2.  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  
มิตทิี ่4   การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของคณะศิลปศาสตร์ 
กลยุทธ ์

1.  มีการด าเนินงานและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 
 

วัตถุประสงค์  
 

javascript:;
javascript:;
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1. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
         2. เพื่อให้การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร ์เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ  
  4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  

5. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                     6. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

   7. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และมาตรการ  

   8. เพื่อสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะศิลป-
ศาสตร ์

   9. เพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการ
ร้องเรียน / กล่าวโทษ / ร้องทุกข์ / ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

เป้าหมาย  
 

              คณะศิลปศาสตรไ์ด้ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สูงกว่าร้อยละ  ๘๐ 

 
ประโยชนข์องการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตทีจ่ะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลใหก้าร
บริหารงานมีความโปร่งใส 

2.  การใหบ้ริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจรติได้ 
3.  ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร ์
4.  คณะศิลปศาสตรจ์ัดท าแผนปอ้งกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
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โครงการ/กิจกรรม 
            แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติ  พ.ศ. 2565 

             คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
2565 

ก าหนดการตดิตาม/
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน   
    ต่อการทุจรติ 

1.การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรคณะศิลป
ศาสตร ์

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ โดยให้ความส าคัญใน
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน 
ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  

- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 
- ไม่ ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ ในการ

แสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรม     

ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
2. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
 

      - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการ
อั น เ ป็ น ก า รขั ด กั น แห่ ง ผลประ โ ย ชน์ ห รื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ใช้ระบบและระบบสารสนเทศการบริหาร
วัสดุคงคลัง (Inventory Management 
System; IMS) 
2. ควบคุมการเบิกจ่ายโดยจ ากัดการเบิกจ่าย
กระดาษกี่รีมต่อคนต่อเดือน  
3. การก าหนดรหัส การใช้งานเครื่องถ่าย
เอกสาร รวมถึงการควบคุมการใช้งาน 
4.การยืม-คืน วัสดุนักวิชาการพัสดุต้อง ลง
ข้อมูล/หมายเลขให้ครบถ้วน ลงชื่อของผู้ยืม-
คืนอย่างชัดเจน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ท าหน้าที่เบิกจ่าย 
ศึกษาประกาศ ระเบียบการเบิกจ่ายอยู่เสมอ 
5. การให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผลเสีย และ
บทลงโทษผ่านการประชุมบุคลากร การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
คณะศิลปศาสตร ์
6. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ
และการตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลังเก็บวัสดุ
ให้ตรงกับในระบบ Microsoft Dynamics AX 
และระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง 
(Inventory Management System; IMS 
7. การยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์คณะฯ ให้ ลงชื่อ
ของผู้ยืม-คืนอย่างชัดเจน และใช้แบบฟอร์ม
ยืม-คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยก าหนด   

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565  
- รอบ 12 เดือน กันยายน 
2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผูช้่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป/หัวหน้างานแผนงาน 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2565 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 

2. การบริหารงานเพื่อป้อง 
    กันการทุจรติ 

1.การแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต 

1. ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน  เพื่อแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 2. ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบ
ได้ 

1. ใช้ระบบและระบบสารสนเทศการบริหาร
วัสดุคงคลัง (Inventory Management 
System; IMS) 
2. ควบคุมการเบิกจ่ายโดยจ ากัดการเบิกจ่าย
กระดาษกี่รีมต่อคนต่อเดือน  
3. การก าหนดรหัส การใช้งานเครื่องถ่าย
เอกสาร รวมถึงการควบคุมการใช้งาน 
4.การยืม-คืน วัสดุนักวิชาการพัสดุต้อง ลง
ข้อมูล/หมายเลขให้ครบถ้วน ลงชื่อของผู้ยืม-
คืนอย่างชัดเจน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ท าหน้าที่เบิกจ่าย 
ศึกษาประกาศ ระเบียบการเบิกจ่ายอยู่เสมอ 
5. การให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผลเสีย และ
บทลงโทษผ่านการประชุมบุคลากร การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
คณะศิลปศาสตร ์
6. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ
และการตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลังเก็บวัสดุ
ให้ตรงกับในระบบ Microsoft Dynamics AX 
และระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง 
(Inventory Management System; IMS 
7. การยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์คณะฯ ให้ ลงชื่อ
ของผู้ยืม-คืนอย่างชัดเจน และใช้แบบฟอร์ม
ยืม-คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยก าหนด   

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565  
- รอบ 12 เดือน กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผูช้่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป/หัวหน้างานแผนงาน 

 

 2. การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

1. บริหารงานรวมถึงปฏิบัตงิานเป็นไปตามหรอื
สอดคล้องกับนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบ/
ข้อบังคับของตน้สังกัดเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
 

2. สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทัง้ใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดอืน
และการมอบหมายงาน 
3. การสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบงัคับ หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ 
การเปิดเผยขอ้มูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้บุคลากร
รับทราบ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2565 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 

2. การบริหารราชการเพื่อ   
    ป้องกันการทุจริต 

3.การใช้ดุลยพนิิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

1. มกีารจดัท าขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการ 
2. เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน การให้บริการอย่างชัดเจน        

3 มีการมอบอ านาจเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต 
อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน 
 4. การให้ขอ้มลูความรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน 
 5. ปฏิบัตงิานโดยใช้อ านาจหนา้ที่โดยธรรมและกฎหมาย 

1. ใช้ระบบและระบบสารสนเทศการ
บริหารวัสดุคงคลัง (Inventory 
Management System; IMS) 
2. ควบคุมการเบิกจ่ายโดยจ ากัดการ
เบิกจ่ายกระดาษกี่รีมต่อคนต่อเดือน  
3. การก าหนดรหัส การใช้งานเครื่องถ่าย
เอกสาร รวมถึงการควบคุมการใช้งาน 
4.การยืม-คืน วัสดุนักวิชาการพัสดุต้อง ลง
ข้อมูล/หมายเลขให้ครบถ้วน ลงชื่อของผู้
ยืม-คืนอย่างชัดเจน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ท าหน้าที่
เบิกจ่าย ศึกษาประกาศ ระเบียบการ
เบิกจ่ายอยู่เสมอ 
5. การให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลเสีย และบทลงโทษผ่านการประชุม
บุคลากร การประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ของคณะศิลปศาสตร์ 
6. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
วัสดุและการตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลัง
เก็บวัสดุให้ตรงกับในระบบ Microsoft 
Dynamics AX และระบบสารสนเทศการ
บริหารวัสดุคงคลัง (Inventory 
Management System; IMS 
7. การยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์คณะฯ ให้ ลง
ชื่อของผู้ยืม-คืนอย่างชัดเจน และใช้
แบบฟอร์มยืม-คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นไป
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยก าหนด   

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565  
- รอบ 12 เดือน กันยายน 
2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผูช้่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป/หัวหน้างานแผนงาน 

  4. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

-  มีแนวปฏิบัติ ขั้นตอน แต่งตั้งและด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
สังกัดที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 -  มีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี2565 
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 

3. การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ ผู้ มี ส่ ว นส่ วน เสี ย  
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

1. มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  
การก าหนดราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานให้
บุคลากร นิสิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
2. ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจดัจ้าง และการ 
เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างใหป้ระชาชนทราบ  

1. ใช้ระบบและระบบสารสนเทศการ
บริหารวัสดุคงคลัง (Inventory 
Management System; IMS) 
2. ควบคุมการเบิกจ่ายโดยจ ากัดการ
เบิกจ่ายกระดาษกี่รีมต่อคนต่อเดือน  
3. การก าหนดรหัส การใช้งานเครื่องถ่าย
เอกสาร รวมถึงการควบคุมการใช้งาน 
4.การยืม-คืน วัสดุนักวิชาการพัสดุต้อง ลง
ข้อมูล/หมายเลขให้ครบถ้วน ลงชื่อของผู้
ยืม-คืนอย่างชัดเจน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ท าหน้าที่
เบิกจ่าย ศึกษาประกาศ ระเบียบการ
เบิกจ่ายอยู่เสมอ 
5. การให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลเสีย และบทลงโทษผ่านการประชุม
บุคลากร การประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ของคณะศิลปศาสตร์ 
6. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
วัสดุและการตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลัง
เก็บวัสดุให้ตรงกับในระบบ Microsoft 
Dynamics AX และระบบสารสนเทศการ
บริหารวัสดุคงคลัง (Inventory 
Management System; IMS 
7. การยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์คณะฯ ให้ ลง
ชื่อของผู้ยืม-คืนอย่างชัดเจน และใช้
แบบฟอร์มยืม-คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นไป
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยก าหนด   

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565  
- รอบ 12 เดือน กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผูช้่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าส านักงาน/
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/หัวหน้า
งานแผนงาน 

  2.  การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข ์

1. มกีระบวนการรับฟงัความคิดเห็นบุคลากร นิสิต ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นตอน/กระบวนการจดัการเรื่อง
ร้องเรียน 
2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม หลากหาย 
รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
2565 ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน 
4. การเสริมสร้างและการ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของคณะศิลปศาสตร์ 

1. มกีารด าเนินงานและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทราบ ซึ่งป้องกันการทุจริต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน จัดให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ต้นสังกัดทราบ 
3. มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 

1. ใช้ระบบและระบบสารสนเทศการบริหาร
วัสดุคงคลัง (Inventory Management 
System; IMS) 
2. ควบคุมการเบิกจ่ายโดยจ ากัดการเบิกจ่าย
กระดาษกี่รีมต่อคนต่อเดือน  
3. การก าหนดรหัส การใช้งานเครื่องถ่าย
เอกสาร รวมถึงการควบคุมการใช้งาน 
4.การยืม-คืน วัสดุนักวิชาการพัสดุต้อง ลง
ข้อมูล/หมายเลขให้ครบถ้วน ลงชื่อของผู้ยืม-
คืนอย่างชัดเจน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ท าหน้าที่เบิกจ่าย 
ศึกษาประกาศ ระเบียบการเบิกจ่ายอยู่เสมอ 
5. การให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผลเสีย และ
บทลงโทษผ่านการประชุมบุคลากร การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
คณะศิลปศาสตร ์
6. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ
และการตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลังเก็บวัสดุ
ให้ตรงกับในระบบ Microsoft Dynamics AX 
และระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง 
(Inventory Management System; IMS 
7. การยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์คณะฯ ให้ ลงชื่อ
ของผู้ยืม-คืนอย่างชัดเจน และใช้แบบฟอร์ม
ยืม-คืนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยก าหนด   

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565  
- รอบ 12 เดือน กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ผูช้่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป/หัวหน้างานแผนงาน 

 

 2 .  มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
บุ ค ล า ก ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ตามช่ อ งทางที่ ส ามารถ
ด าเนินการได้ 
 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและและแผนพัฒนา
บุคลากร 
2 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน งบประมาณหรือการจัดหาพัสดุได้ 
3.เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ทราบ  

 
 



                                                                                                             

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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