
 
 

 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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รอบ 6 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม 
            แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติ  พ.ศ. 2565 

             คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

/ผู้รบัผิดชอบ 
การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน รอบ 6 เดือน 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน   
    ต่อการทุจรติ 

1.การสร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

- ปฏิบัติหน้ าที่ โดยมีความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพงาน ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  
- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 

- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ 
รวดเร็ว 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 

- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมี
คุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
2. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
 

      - ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

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
คณะศิลปศาสตร์ 
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   

1. คณะฯ  มีการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ 
1. คู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2. ประมวลจริยธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนุญว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 
ผ่านเว็บไซต์คณะฯ ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ และการประชุมบุคลากร
คณะศิลปศาสตร ์

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 
2565  
- รอบ 12 เดือน 
กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ผูช้่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/หัวหน้า
งานแผนงาน 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2565 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน รอบ 6 เดือน 
2. การบริหารงานเพื่อ
ป้อง 
    กันการทุจรติ 

1.การแสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

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

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   

1. คณะฯ ได้จัดท าแนวปฏิบัติใน
การร้องเรียนการทุจริตคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี
กระบวนการทางการด าเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคล 
ภายนอกจะท าการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
2. คณะฯ ได้จัดท าช่องทางการ
รับฟัง ความคิดเห็นที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 
2565  
- รอบ 12 เดือน 
กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ผูช้่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/หัวหน้า
งานแผนงาน 

 

 2. การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารและปฏิบัติงาน 

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 รอบ 6 เดือน 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

3.การใช้ดุลยพนิิจและใช้
อ านาจหน้าที่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. มกีารจดัท าขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ
เกี่ยวกับการ 
2. เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน การให้บริการ
อย่างชัดเจน        

3 มีการมอบอ านาจเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง  อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน 
 4. การให้ขอ้มลูความรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน
ออย่างชัดเจน 
 5. ปฏิบัตงิานโดยใช้อ านาจหนา้ที่โดยธรรมและ
กฎหมาย 

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   

1. คณะฯ ได้จัดท าแนวปฏิบัติ
ในการร้องเรียนการทุจริตคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา มีกระบวนการทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
2. คณะฯ ได้จัดท าช่องทางการ
รับฟัง ความคิดเห็นที่บุคคล 
ภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 
2565  
- รอบ 12 เดือน 
กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ผูช้่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/หัวหน้า
งานแผนงาน 

 

 4. การจัดการในกรณีได้
ทราบหรื อรั บแจ้ ง  หรื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

-  มีแนวปฏิบัติ ขั้นตอน แต่งตั้งและด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 -  มีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี2565 
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน รอบ 6 เดือน 

3. การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ใ น ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ก า ร
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มี
ส่วนส่วนเสีย  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 

1. มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจดัหาพัสดุ  การก าหนดราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัตงิานให้บุคลากร นิสิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 
2. ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจดัจ้าง 
และการ เปิดเผยผลการจัดซื้อจดัจ้างให้ประชาชน
ทราบ  

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   

1. คณะฯ เปิดเผยข้อมูล 
เผยแพร่ผลการด าเนินงานทั้ง
ด้านงบประมาณ การจัดซื้อ จัด
จ้าง ทางเว็บไซต์คณะ 
2. คณะฯ ได้จัดท ามาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. คณะฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ รวมถึงการประกาศผู้
ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 
2565  
- รอบ 12 เดือน 
กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ผูช้่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/หัวหน้า
งานแผนงาน 
 

 2.  การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข ์

1. มกีระบวนการรับฟงัความคิดเห็นบุคลากร นิสิต 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
2. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม หลาก
หาย รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3. การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป2ี565 
ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน รอบ 6 เดือน 

4. การเสริมสร้างและ
การปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ศิลปศาสตร ์

1. มกีารด าเนินงานและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ทราบ ซึ่งป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน จัดให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ต้นสังกัดทราบ 
3. มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไป
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต 
 

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   

1. คณะฯ ได้มีการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต พ.ศ.2565 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. คณะฯ เปิดเผยข้อมูล 
เผยแพร่ผลการด าเนินงานทั้ง
ด้านงบประมาณ การจัดซื้อ จัด
จ้าง ทางเว็บไซต์คณะ 
3. คณะฯ ได้จัดท าแนวปฏิบัติ
ในการร้องเรียนการทุจริตคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา มีกระบวนการทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลทั้งภายใน/
ภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
4. คณะฯ ได้จัดท าช่องทางการ
รับฟัง ความคิดเห็นที่บุคคลทั้ง
ภายใน/ภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

-รอบ 6 เดือน มีนาคม 
2565  
- รอบ 12 เดือน 
กันยายน 2565 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
ผูช้่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/หัวหน้า
งานแผนงาน 

 

 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 าลังและและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
2 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน งบประมาณหรือการ
จัดหาพัสดุได้ 
3.เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการ
และการใช้งบประมาณให้ทราบ  

 



                                                                                                             

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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