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การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ประจ าปี 2565 คณะศิลปศาสตร ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

1 โครงสร้าง 

•แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่ง

ส่วนราชการของหน่วยงาน  

•ประกอบด้วยต าแหน่งท่ีส าคัญ 

และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 

ส านัก กอง ศนูย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 

เป็นตน้ 

   1.1 โครงสรา้งคณะ 

(http://www.libarts.up.ac.th 

  1.1 โครงสร้างคณะ  

2 ข้อมูลผู้บริหาร 

• แสดงรายนามของผู้บรหิารของ

หน่วยงาน 

• ประกอบด้วยช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ

ผู้บริหารสูงสดูหรือหัวหน้า

หน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการบริหารของหน่วยงาน 

    2.1 ข้อมูลผู้บริหารคณะศิลป

ศาสตร ์          

http://www.libarts.up.ac.th 

 2.1 ข้อมูลผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์            

3 อ านาจหน้าท่ี 

• แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ละอ านาจ

ของหน่วยงานตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

 3.1 อ านาจหน้าที่ พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตาม

มาตรา 6) 

  3.1 อ านาจหน้าที่ พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตาม

มาตรา 6) 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

3.2 พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย   

3.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

4497/2563 เร่ือง มอบอ านาจให้

หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

3.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

4038/2563 เรื่อง มอบอ านาจให้

หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบบัท่ี 

4 

3.5  ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

3028/2563 เรื่อง มอบอ านาจให้

หัวหน้าส่วนงาน ปฎิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบบัท่ี 

3 

3.6 ค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

2916/2563 เรื่อง มอบอ านาจให้

หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบบัท่ี 

2 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

3.7 ค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

2525/2563 เรื่อง มอบอ านาจให้

หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา. 

3.8 ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะศิลปศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา 

4 

แผน

ยุทธศาสตร์

หรือ

แผนพัฒนา

หน่วยงาน 

• แสดงแผนการด าเนนิภารกิจ

ของหน่วยงานทีม่ีระยะมากกว่า 1 

ปี  

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นตน้ 

• เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้

ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

 

4.1 แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ 

2564-2570  

4.2 โครงการในแผนปฏบิัติการ

ประจ าปี 2564 

 4.1 แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ 

2565-2569 

4.2 โครงการในแผนปฏบิัติการประจ าปี 

2565 

4.3 โครงการวิจัยงบประมาณรายได้

คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

 

  

5 
ข้อมูลการ

ติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 

• ที่อยู่หน่วยงาน 

• หมายเลขโทรศัพท ์

• หมายเลขโทรสาร 

5.1 สมุดโทรศัพท์ 

5.2 ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์

คณะศิลปศาสตร ์

 สมุดโทรศัพท ์ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์

โทรศัพท์คณะศิลปศาสตร ์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• แผนท่ีตั้งหนว่ยงาน 

6 
กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

• แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ

การด าเนินงานหรือการ

ปฏบิัติงานของหน่วยงาน 

6.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

เกี่ยวกบังานวิชาการ 

6.2 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

เกี่ยวกบังานการเจ้าหน้าที ่

6.3 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

เกี่ยวกบังานการเงนิ พัสด ุ

6.4 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

เกี่ยวกบังานปฎิบตัิการและให้บริการ

ทางภาษา 

6.5 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ 

เกี่ยวกบัมหาวิทยาลัยพะเยา 

 6.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกบั

งานวิชาการ 

6.2 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกบั

งานการเจ้าหน้าท่ี 

6.3 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกบั

งานการเงนิ พัสดุ 

6.4 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกบั

งานปฎิบตัิการและให้บริการทางภาษา 

 

7 
ข่าว

ประชาสัมพนัธ์ 

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานตาม

อ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ

หน่วยงาน 

• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี 

พ.ศ. 2565 

7.1 เว็บไซต์ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

 7.2 Facecbook ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

7.3 Facecbook บุคลากรคณะศิลป

ศาสตร ์

7.4 Facecbook ประชาสัมพนัธ์คณะ

 7.1 เว็บไซต์ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร ์

 7.2 Facebook ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

7.3 Facebook บุคลากรคณะศิลปศาสตร ์

7.4 Facebook ประชาสัมพนัธ์คณะศิลป

ศาสตร ์

7.5 Facebook งานวิชาการ คณะศิลป
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

ศิลปศาสตร ์

7.5 Facecbook งานวิชาการ คณะ

ศิลปศาสตร ์

7.6 Facecbook หน่วยกจิการนิสิต 

คณะศิลปศาสตร ์

7.7 ภาพกิจกรรมและโครงการ 

ศาสตร ์

7.6 Facebook หน่วยกิจการนิสิต คณะ

ศิลปศาสตร ์

7.7 ภาพกิจกรรมและโครงการ 

8 Q&A 

• แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้

และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้

ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี

ลักษณะเปน็การส่ือสารได้สอง

ทาง เช่น Web broad, กล่อง

ข้อความถาม-ตอบ เป็นตน้ 

• สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทาง

ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน 

8.1 ถาม-ตอบ (แชท) กับคณะศิลป

ศาสตร ์

 8.1 ถาม-ตอบ (แชท) กับคณะศิลป

ศาสตร ์

8.2 Facebook ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

8.3 Facebook บุคลากรคณะศิลป

ศาสตร ์

8.4 Facebook ประชาสัมพนัธ์คณะศิลป

ศาสตร ์

8.5 Facebook งานวิชาการ คณะศิลป

ศาสตร ์

8.6 Facebook หน่วยกจิการนิสิต คณะ

ศิลปศาสตร ์

 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


6 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 
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9 
Social 

Network 

• แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์

ของหน่วยงาน เชน่ Facebook, 

Twitter, Instagram เป็นตน้  

• สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทาง

ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงาน 

9.1 เว็บไซต์ศนูย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

9.2 Facebook ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

9.3 Facebook บุคลากรคณะศิลป

ศาสตร ์

9.4 Facebook ประชาสัมพนัธ์คณะ

ศิลปศาสตร ์

9.5 Facebook งานวิชาการ คณะศิลป

ศาสตร ์

9.6 Facebook หน่วยกจิการนิสิต 

คณะศิลปศาสตร ์

 9.1 เว็บไซต์ศนูย์ภาษา คณะศิลปศาสตร ์

9.2 Facebook ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

9.3 Facebook บุคลากรคณะศิลป

ศาสตร ์

9.4 Facebook ประชาสัมพนัธ์คณะศิลป

ศาสตร ์

9.5 Facebook งานวิชาการ คณะศิลป

ศาสตร ์

9.6 Facebook หน่วยกจิการนิสิต คณะ

ศิลปศาสตร ์

10 

แผน

ด าเนินงาน

ประจ าป ี

• แสดงแผนการด าเนนิภารกิจ

ของหน่วยงานทีม่ีระยะ 1 ป ี

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

เช่น โครงการหรือกิจกรรม

งบประมาณทีใ่ช้ ระยะเวลาใน

การด าเนินการ เป็นตน้ 

• เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้

ในปี พ.ศ. 2565 

10.1 โครงการในแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 2564 

 10.1 โครงการในแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

2565 

10.2 โครงการวิจัยงบประมาณรายได้

คณะศิลปศาสตร์ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 

2565  
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11 

รายงานการ

ก ากับติดตาม

การด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 

6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน

ประจ าป ี

• มีเนื้อหาหรอืรายละเอียด

ความก้าวหน้า เช่น 

ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่

ละโครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินงาน เป็นต้น  

• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน

แรกของปี พ.ศ. 2565 

11.1 รายงานโครงการในแผนปฏิบตัิ

การประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน 

  

12 

รายงานผล

การด าเนินงาน

ประจ าป ี

• แสดงผลการด าเนนิงานตาม

แผนด าเนินงานประจ าป ี

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ด าเนินงาน เช่น ผลการ

ด าเนินการ โครงการหรือ

กิจกรรม ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย เปน็ต้น 

12.1 รายงานประจ าปีคณะศิลป

ศาสตร ์2563 

 12.1 รายงานประจ าปีคณะศิลปศาสตร์ 

 2564
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 

2564 

 

13 

คู่มือหรือ

มาตรฐานการ

ปฏบิัติงาน 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ปฏบิัติงานที่เจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัตใิห้เปน็

มาตรฐานเดียวกัน 

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ

ปฏบิัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบตัิ

ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานต่ าแหน่งใด ก าหนด

วิธีการขั้นตอน การปฏิบตัอิย่างไร 

เป็นตน้ 

13.1 คู่มือปฎบิัติการ งานบริหาร 

13.2 คู่มือปฎบิัติการ งานวชิาการ 

13.3 คู่มือปฎบิัติการ งานแผนงาน 

 13.1 คู่มือปฎบิัติการ งานบริหาร 

13.2 คู่มือปฎบิัติการ งานวชิาการ 

13.3 คู่มือปฎบิัติการ งานแผนงาน 

 

14 
คู่มือมาตรฐาน

การให้บริการ 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ปฏบิัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มา

ติดต่อกับ หนว่ยงานใช้เปน็ข้อมูล

ในการขอรบับรกิารหรือตดิต่อกับ

หน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ

ปฏบิัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรบั

14.1 คู่มือปฎบิัติการ งานบริหาร 

14.2 คู่มือปฎบิัติการ งานวชิาการ 

14.3 คู่มือปฎบิัติการ งานแผนงาน 

 14.1 คู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาต

ปฏบิัติงาน ณ ท่ีพักอาศยั (แบบใช้

ลายเซ็นในระบบดิจิตอล) 

14.2 คู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาต

ปฏบิัติงาน ณ ท่ีพักอาศยั (แบบไม่ใช้

ลายเซ็นดิจิตอล 

14.3 คู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาต
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

บริการหรือ ภารกิจใด ก าหนด

วิธีการขั้นตอนการใหบ้ริการหรือ

การติดต่ออย่างไร เป็นต้น  

ปฏบิัติงานแบบออนไลน์ (ส าหรับผู้ขอ

อนุญาต) 

14.4 คู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาต

ปฏบิัติงานแบบออนไลน์ (ส าหรับ

ประธานหลักสูตร) 

14.5 คู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตใช้

ห้องเรียน คณะศิลปศาสตร ์

15 
ข้อมูลเชิงสถติิ

การให้บริการ 

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ

ตามภารกจิของหน่วยงาน  

• เป็นข้อมูลการให้บริการที่

เกิดข้ึนใน 

ปี พ.ศ. 2565 

- บริการรับค าร้องของนิสิต 

- การให้บรกิารรถตู้คณะศลิปศาสตร์ 

- การให้บรกิารใช้ห้องของคณะศิลป

ศาสตร ์(ห้องประชุม/ห้องเรียน) 

- สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม/ใช้บรกิาร

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์  

 

 - บริการรับค าร้องของนิสิต 

- การให้บรกิารรถตู้คณะศลิปศาสตร์ 

- การให้บรกิารใช้ห้องของคณะศิลป

ศาสตร ์(ห้องประชุม/ห้องเรียน) 

- สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม/ใช้บรกิารเว็บไซต์

คณะศิลปศาสตร์  

 

16 

รายงานผล

การส ารวจ

ความพึงพอใจ

การให้บริการ 

• แสดงผลส ารวจความพึงพอใจ

การให้บริการตามอ านาจหน้าที่

หรือ ภารกิจของหน่วยงาน 

• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 

2564 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจต่อการให้บรกิาร 

 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ต่อการใหบ้ริการ 

17 E-Service • แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก 17.1 ระบบสารสนเทศ  17.1 ระบบสารสนเทศ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

สามารถขอรบับริการตามอ านาจ 

หน้าทีภ่ารกิจของหน่วยงานผ่าน

ช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวย

ความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบรกิาร 

17.2 ตารางการใช้ห้องคณะศิลป

ศาสตร ์

17.3 ลิงค์การอบรมโปรแกรมส าหรับ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

17.4 ตารางการใช้รถตู้คณะศิลป

ศาสตร ์

17.5 การประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

17.6 ภารกจิคณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

17.2 ตารางการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ 

17.3 ลิงค์การอบรมโปรแกรมส าหรับ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

17.4 ตารางการใช้รถตู้คณะศิลปศาสตร ์

17.5 การประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะศิลปศาสตร ์

17.6 ภารกจิคณบดีคณะศลิปศาสตร ์

18 

แผนการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ประจ าป ี

• แสดงแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานท่ีมี

ระยะ 1 ป ี

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

เช่น งบประมาณตามแหล่งที่

ได้รบั การจัดสรร งบประมาณ

ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็น

ต้น 

• เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้

ใน 

ปี พ.ศ. 2565 

18.1 โครงการในแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 2564 

18.2 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 18.1 โครงการในแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

2565 

18.2 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

19 

รายงานการ

ก ากับติดตาม

การใช้จ่าย

งบประมาณ 

รอบ 6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามแผนการใช้จา่ย 

งบประมาณประจ าป ี 

• มีข้อมูลรายละเอียด

ความก้าวหน้า เช่น 

ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 

งบประมาณ เป็นต้น 

• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน

แรกของปี พ.ศ. 2565 

19.1 รายงานโครงการในแผน 2564 

รอบ 6 เดือน 

 19.1 รายงานผลการด าเนนิงานตัวชี้วัด

เร่งด่วนของคณะศิลปศาสตร ์ประจ าป ี

2565 

19.2 รายงานโครงการในแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 2565 รอบ 6 เดือน 

19.3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

20 

รายงานผล

การใช้จ่าย

งบประมาณ 

ประจ าป ี

• แสดงผลการด าเนนิงานตาม

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าป ี

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช ้

จ่ายงบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตาม เป้าหมาย เป็น

ต้น 

• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 

2564 

20.1 รายงานทางการเงนิศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ 2563 

20.2  รายงานการอนุมตัิจ่ายเงิน

รายได้คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 

62-กันยายน 63 

20.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  

2563  รอบ 12 เดือน 

20.4 รายงานโครงการในแผนปฏิบตัิ

การประจ าปีงบประมาณ 2563 ไตร

มาสที่ 1 -2 

 20.1 รายงานทางการเงนิศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ 2564 

20.2  รายงานการอนุมตัิจ่ายเงินรายได้

คณะศิลปศาสตร์ เดือนตุลาคม 63-

กันยายน 64 

20.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  

2564  รอบ 12 เดือน 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


12 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

 20.5 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  

2562  รอบ 12 เดือน 

21 

แผนการจัดซ้ือ

จัดจ้างหรือ

แผนการจัดหา

พัสดุ 

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจา้ง

หรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่

หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหาร พัสดุภาครฐั 

พ.ศ. 2560 

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งในปี 

พ.ศ. 2565 

21.1 แผนจัดซ้ือจัดจ้าง-ประจ าปี

งบประมาณ-2564 

21.2 แผนการจัดหาครุภัณฑ์

การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 

2569) 

 21.1 แผนจัดซ้ือจัดจ้าง-ประจ าปี

งบประมาณ2565 

 

22 

ประกาศต่าง ๆ 

เกี่ยวกบัการ

จัดซ้ือ จัดจ้าง

หรือการจัดหา

พัสดุ 

• แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงาน

จะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติ การจัดซือ้จัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญ

ชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัด

จ้าง เป็นตน้ 

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งในปี 

พ.ศ. 2565 

22.1 ค าสั่ง ม.พะเยา แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรบั

การจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรบั

งาน จ านวน 4 เครื่อง และเครื่อง

ส ารองไฟฟ้าฯ 

22.2 ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังาน 

จ านวน 4 เครือ่ง และ เครื่องส ารอง

หน่วยงานไม่แสดงประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจดัหาพัสดุ 

ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล

การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นข้อมูลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูลท่ีน าเสนอเป็น

ประกาศของปีที่ผ่านมา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง 

22.3 ค าสั่งแต่งตั่งกรรมการก าหนด

ราคากลางและคระกรรมการร่าง

ขอบเขตของงาน TOR (คอม+ส ารอง

ไฟ) 

22.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขบัรถ คณะ

ศิลปะศาสตร ์

22.5  ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ 

พร้อมพนกังานขับรถ จ านวน 1 คัน 

คณะศิลปศาสตร ์

23 

สรุปผลการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

หรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 

• แสดงสรปุผลการจัดซื้อจดัจ้าง

ของหน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดผลการ

จัดซ้ือจัดจ้าง เช่น งานที่ซ้ือหรือ

จ้าง วงเงนิที่ซือ้หรือจ้าง ราคา

กลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายช่ือ

ผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผู้

ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลง เหตุผลท่ี คัดเลือกโดยสรุป 

23.1 รายงานผลการปฏิบตักิารจัดซื้อ

จัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2564 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

23.2 รายงานผลการปฏิบตักิารจัดซื้อ

จัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2563 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

23.3 ขอรายงานผลปฏบิัติการจัดซ้ือ

จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประจ าไตรมาสท่ี 1 คณะศลิปศาสตร์ 

หน่วยงานควรจ าแนกข้อมลูเป็นรายเดือน 

(กรณไีม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้

ระบุ “ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง”) เป็นข้อมูล

ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.

2564 

23.1 รายงานผลการการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามราย

เดือน (ตุลาคม 64- ม.ค.65) 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เปน็

ต้น 

• จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 

(กรณไีม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างใน

รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง) 

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งในปี 

พ.ศ. 2565 

24 

รายงานผล

การจัดซื้อจัด

จ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ

ประจ าป ี

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงาน  

• มีข้อมูลรายละเอียด เช่น 

งบประมาณทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัด

จ้าง ปัญหา อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ เป็นตน้ 

• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 

2564 

24.1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

24.2 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบ

พัสดุประจ าปงีบประมาณ 2563 

24.3 ขอรายงานผลปฏบิัติการจัดซ้ือ

จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประจ าไตรมาสท่ี 1 คณะศิลปศาสตร ์

24.4 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัตกิาร

จัดซ้ือจัดจ้างและรายงานการติดตาม

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ประจ าไตรมาสท่ี 

หน่วยงานขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่าง

เช่น งบประมาณที่ใช้ ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

2 

24.5 รายงานการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลป

ศาสตร ์

 

25 

นโยบายการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

• แสดงนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย

หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิด

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความ โปรง่ใสและมีคุณธรรรม 

• เป็นนโยบายของผู้บรหิารสูงสุด

หรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมาย 

หรือ นโยบายท่ีก าหนดในนาม

ของหน่วยงาน 

• เป็นนโยบายท่ียังใช้บงัคบัใน

หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 

25.1 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา-

ว่าด้วย-การก าหนดระดับต าแหน่ง-

64 

ควรแสดงแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม ชัดเจนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดมากย่ิงขึ้น 

25.1 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา-63-67 

25.2 แผนพัฒนาตัวเอง 

25.3แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศิลปศาสตร-์2563-2567 

26 

การด าเนินการ

ตามนโยบาย

การบริหาร

ทรัพยากร

• แสดงการด าเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน 

การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ

26.1 แผนพัฒนาตัวเอง 

26.2แผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะศิลปศาสตร-์2563-

2567 (น าเข้าที่ประชุม) 

ควรแสดงผลการด าเนินการตามแผนการ

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้

ครอบคลุม ชดัเจนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดมาก

ย่ิงขึ้น 

26.1 โครงการวิจัยงบประมาณรายได้

คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

26.2 รายงานการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพ่ือ
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

บุคคล ปฏบิัติงานตามภารกิจ ของ

หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 

การสร้างทางก้าวหน้าในสาย

อาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิต 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

การประเมินผล การปฏบิัติงาน 

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา

วินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน 

เป็นตน้ 

• เป็นการด าเนินการที่มีความ

สอดรับกับนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 

หรือเปน็ไปตามกิจกรรมท่ีอยู่

ภายใต้นโยบายการ บริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

พัฒนาบุคลากร 

 

  

27 

หลักเกณฑ์

การบริหาร

และพัฒนา 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดงันี้ 

• หลักเกณฑ์การบรรจุและ

27.1 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา-

ว่าด้วย-การก าหนดระดับต าแหน่ง-

64 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนเกณฑ์หัวข้อที่

ก าหนด 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

ทรัพยากร

บุคคล 

แต่งตั้งบุคลากร 

• หลักเกณฑ์การพัฒนาบคุลากร 

• หลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏบิัติงานบุคลากร 

• หลักเกณฑ์การให้คุณใหโ้ทษ

และการสร้างขวัญก าลังใจ 

• เป็นหลักเกณฑ์ทีย่ังใช้บังคับใน

หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 

27.2 ประกาศ หลักเกณฑก์าร

พิจาณาให้ทนุและข้ันตอนการรับทุน

สนับสนุนเพื่อการพัฒนางานประจ า 

27.3 ประกาศ กพอ. เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการแตง่ตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง ผศ รศ และ ศ 63 

27.4 ประกาศ กพอ. เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการแตง่ตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง ผศ รศ และ ศ63  ฉบับท่ี 2 

63 

27.5 ข้อบังคับ มพ. หลักเกณฑ์และ

วิธีการแตง่ตัง้ ผศ. รศ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

27.6 ประกาศ-หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินการสอน-2564 

 

28 

รายงานผล

การบริหาร

และพัฒนา 

ทรัพยากร

• แสดงผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ

ด าเนินการ เช่น ผลการ

28.1 แผนพัฒนาตัวเอง 

28.2แผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะศิลปศาสตร-์2563-

2567 (น าเข้าที่ประชุม) 

 28.1 แผนพัฒนาตัวเอง 

28.2 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศิลปศาสตร-์2563-2567  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

บุคคลประจ าป ีด าเนินการตาม นโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ

วิเคราะห์การบริหารและ พฒันา

ทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

• เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 

พ.ศ. 2564 

29 

แนวปฏบิัติการ

จัดการเรื่อง

ร้องเรียนการ

ทุจริตและ

ประพฤตมิิ

ชอบ 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการ

ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ี

เกี่ยวข้อง กับการทจุรติและ

ประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ

ปฏบิัติงาน เช่น รายละเอียด

วิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะท า

การร้องเรียน รายละเอียด

ขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการ

ต่อเรื่องร้องเรยีน ส่วนงานที่

รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนนิการ 

เป็นตน้  

29.1 คู่มือ ITA 2021 

29.2 มาตรปอ้งกันการรับสินบนและ

ผลประโยชนท์ับซ้อน 

29.3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

29.4 ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 

วินัย การรักษาวินัย และการ

ด าเนินการทางวินัย ของพนกังาน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

29.5 ระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรม วา่ด้วย

หลักเกณฑ์การจัดท าประมวล

ควรแนบข้อมูลให้ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนดมาก

ที่สุด ควรจัดให้มีข้อมูลตามเกณฑ์เปน็บรบิท

ของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการภายใน

หน่วยงานแก่ผู้เกี่ยวข้องไดอ้ย่างชัดเจน 

29.1 แนวปฏิบัตใินการร้องเรียนการ

ทุจริตคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

จริยธรรมฯ 

30 

ช่องทางแจ้ง

เรื่องร้องเรียน

การทจุรติและ

ประพฤตมิิ

ชอบ 

• แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกบั การทุจรติและประพฤติ

มิชอบของเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานผ่านทาง ช่องทาง

ออนไลน์ 

• สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไป

ยังช่องทางข้างตน้ได้จากเวบ็ไซต์

หลัก ของหนว่ยงาน  

30.1 สายตรงคณบดี 

http://www.libarts.up.ac.th 

ควรจัดให้มีช่องทางส าหรบัแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทจุรติโดยเฉพาะ สามารถเก็บรักษาข้อมูล

ของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ และแยก

ต่างหากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือ

ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น 

สายตรงคณบดี 

http://www.libarts.up.ac.th/ 

31 

ข้อมูลเชิงสถติิ

เรื่องร้องเรียน

การทจุรติและ

ประพฤตมิิ

ชอบ 

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

การทจุรติและประพฤตมิิชอบ

ของ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

• มีข้อมูลความก้าวหน้าการ

จัดการเรื่องรอ้งเรียน เช่น จ านวน

เรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนนิการ เป็น

ต้น (กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้

ระบุไมม่ีเรื่องร้องเรียน)  

• เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 

31.1 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลป

ศาสตร ์

 31.1 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลป

ศาสตร ์2565 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

32 

ช่องทางการ

รับฟังความ

คิดเห็น 

• แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

การ ด าเนนิงานตามอ านาจหน้าที่

หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน

ทางช่องทาง ออนไลน์  

• สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไป

ยังช่องทางข้างตน้ได้จากเวบ็ไซต์

หลัก ของหนว่ยงาน 

32.1 สายตรงคณบดี 

http://www.libarts.up.ac.th 

 32.1 ถาม-ตอบ (แชท) กับคณะศิลป

ศาสตร ์

32.2 Facebook ศูนย์ภาษา คณะศิลป

ศาสตร ์

32.3 Facebook ประชาสัมพันธ์คณะศิลป

ศาสตร ์

32.4 Facebook งานวิชาการ คณะศิลป

ศาสตร ์

32.5 Facebook หน่วยกิจการนิสิต คณะ

ศิลปศาสตร ์

 

 

33 

การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 

• แสดงการด าเนินการหรือ

กิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม

วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม

แลกเปลีย่นความคิดเห็น หรือ 

ร่วมติดตามประเมนิผล เปน็ต้น 

33.1 สายตรงคณบดี 

http://www.libarts.up.ac.th/ 

33.2 Facebook บุคลากรคณะศิลปะ

ศาสตร ์

33.3 Facebook ประชาสัมพันธ์คณะ

ศิลปะศาสตร ์

33.4 การมอบหมายให้รองคณบดี

รักษาการแทนคณบดี คณะศิลป

1. ไมไ่ด้แสดงการเช่ือมโยงหรือแสดงให้เห็น

การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 

2. ควรจะแนบ URL ที่ตรงกับข้อมูลท่ีต้องการ

เปิดเผย 

33.1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน

ร่วม 

ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

javascript:;
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

ศาสตร ์

33.5 การประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

34 

เจตจ านง

สุจริตของ

ผู้บริหาร 

• แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือ

ค ามั่นว่าจะปฏิบตัิหน้าท่ีและ

บริหาร หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์

สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 

• ด าเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุด

คนปัจจุบันของหน่วยงาน 

34.1 ประกาศเจตจ านงสุจริต คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ควรจัดท าเปน็ประกาศให้ชัดเจน  

34 

นโยบายไม่รับ

ของขวัญ (No 

Gift Policy) 

• แสดงนโยบายว่าผู้บรหิาร 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน 

จะต้องไม่มกีารรบัของขวัญ (No 

Gift Policy) 

• ด าเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุด

คนปัจจุบัน 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ี

ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

  34.1 นโยบายไม่รับของขวญั (No Gift 

Policy) 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

35 
การมีส่วนร่วม

ของผู้บริหาร 

• แสดงการด าเนินการหรือ

กิจกรรมทีแ่สดงถึงการมีส่วนร่วม

ของ ผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจบุัน 

• เป็นการด าเนินการหรือ

กิจกรรมทีแ่สดงให้เห็นถึงการให้

ความส าคัญ กับการปรับปรุง 

พัฒนา และส่งเสรมิหน่วยงาน

ด้านคุณธรรมและ โปร่งใส 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

35.1 ภารกิจคณบดี 

www.libarts.up.ac.th 

35.2 ภาพกิจกรรมและโครงการ 

www.libarts.up.ac.th 

35.3 การประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

1. ไม่ได้แสดงการเช่ือมโยงหรือแสดงให้เห็น

การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 

2. ควรจะแนบ URL ที่ตรงกับข้อมูลท่ีต้องการ

เปิดเผย 

35.1 ภาพกิจกรรมและโครงการ 

www.libarts.up.ac.th 

 

36 

การประเมิน

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

ประจ าป ี

• แสดงผลการประเมนิความ

เส่ียงของการด าเนินงานหรอืการ

ปฏบิัติ หน้าทีท่ี่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกบั

ผลประโยชน์ส่วนรวมของ

หน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ

ประเมิน เช่น เหตกุารณ์ความ

เส่ียงและระดับของความเส่ียง 

36.1 แผนบรหิารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลป

ศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

36.2 โครงการในแผนปฎิบตัิการ 

2564 “การจดัท าแผนบรหิารความ

เส่ียง” 

เปิดล้ิงแล้วไม่เจอข้อมูลที่เกีย่วข้อง  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

มาตรการและการด าเนินการใน

การบริหาร จดัการความเส่ียง 

เป็นตน้ 

• เป็นการด าเนินการใน ปี พ.ศ. 

2565 

37 

การด าเนินการ

เพ่ือจัดการ 

ความเส่ียงการ

ทุจริต 

• แสดงการด าเนินการหรือ

กิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการ

ความเส่ียงใน กรณีที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกบั

ผลประโยชน์ส่วนรวมของ

หน่วยงาน 

• เป็นกิจกรรมหรือการ

ด าเนินการท่ีสอดคล้องกับ

มาตรการหรือการ ด าเนินการ

เพ่ือบรหิารจัดการความเส่ียงตาม

ข้อ O36 

• เป็นการด าเนินการใน ปี พ.ศ. 

2565 

37.1 แผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลป

ศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

37.2 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร ์

37.3 โครงการในแผนปฎิบตัิการ 

2564 “การจดัท าแผนบรหิารความ

เส่ียง” 

37.4 มาตรปอ้งกันการรับสินบน

และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

37.5 รายงานการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลป

ศาสตร ์

เปิดล้ิงแล้วไม่เจอข้อมูลที่เกีย่วข้อง 37.1 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง ประกาศใช้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 

2565 

37.2แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตคณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

38 

การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม

องค์กร 

• แสดงการด าเนินการหรือ

กิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานมทีัศนคต ิค่านิยม  

ในการปฏิบัตงิาน อย่างซ่ือสัตย์

สุจริต อย่างชัดเจน  

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

38.1 คู่มือการประเมนิ ITA 2021 

38.2 มาตรปอ้งกันการรับสินบน

และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

38.3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

38.4 ค าสั่งคณะศิลปศาสตรแ์ต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ 

2564 

38.5 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร ์

38.6 โครงการในแผนปฏิบัติการ 

2564 “การจดัท าแผนบรหิารความ

เส่ียง” 

1. ไมไ่ด้แสดงการเช่ือมโยงหรือแสดงให้เหน็

การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 

2. ไม่แสดงการด าเนนิการหรือกิจกรรมของ

หน่วยงานท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานมีทศันคติ 

ค่านิยม ในการปฏิบตัิงาน อย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

อย่างชัดเจน 

 

39 

แผนปฏิบตัิการ

ป้องกนัการ

ทุจริต 

• แสดงแผนปฏิบตัิการที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ

ทุจริตหรือ พฒันาด้านคณุธรรม

39.1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตรแ์ต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ 

1.  ควรจัดเกบ็ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 

ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่

ซับซ้อนหรือช่ือประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

ประจ าป ี และความโปร่งใสของหน่วยงาน  

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

เช่น โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนนิการ 

เป็นตน้ 

• เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้

ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

2564 

39.2 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร ์

39.3 โครงการในแผนปฎิบตัิการ 

2564 “การจดัท าแผนบรหิารความ

เส่ียง” 

39.4 มาตรปอ้งกันการรับสินบนและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

39.5 แผนบรหิารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลป

ศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

39.6 ประกาศ แนวทางการจัดการ

ข้อร้องเรียน 

ข้อมูล 

2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน

แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล

ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

40 

รายงานการ

ก ากับติดตาม

การด าเนินการ

ป้องกนัการ

ทุจริต รอบ 6 

เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ป้องกนัการ ทุจรติ มีข้อมูล

รายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 

ความก้าวหน้าการ ด าเนนิการแต่

ละโครงการ/กิจกรรม 

40.1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตรแ์ต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ 

2564 

40.2 วาระการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

1.  ควรจัดเกบ็ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 

ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่

ซับซ้อนหรือช่ือประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม

ข้อมูล 

2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน

แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

รายละเอียดงบประมาณทีใ่ช้ 

ด าเนินงาน เป็นต้น  

• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน

แรกของปี พ.ศ. 2565 

1-2564 

40.3 โครงการในแผนปฎิบตัิการ 

2564 “การจดัท าแผนบรหิารความ

เส่ียง” 

ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

41 

รายงานผล

การด าเนินการ

ป้องกนั การ

ทุจริตประจ าปี 

• แสดงผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรติ 

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ด าเนินการ เช่น ผลการ

ด าเนินการ โครงการหรือ

กิจกรรม ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมาย เปน็ต้น 

• ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

41.1 ผลการด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใสและปอ้งกันการ

ทุจรติภายในหน่วยงาน ม.พะเยา 

41.2 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

41.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร ์

41.4 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารจัดการความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (RM-R12) 

41.5 รายงานการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

41.6 ผลการวิเคราะห์และจดัการ

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 

ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่

ซับซ้อนหรือช่ือประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม

ข้อมูล 

2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน

แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล

ให้ครบถ้วน ชดัเจน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

ความเส่ียง-ประจ าป ี

41.7 โครงการแผนบริหารความเส่ียง 

2563  

41.8 ค าอธิบายแบบ RM-Plan  2563 

41.9 รายงานการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลป

ศาสตร ์

42 

มาตรการ

ส่งเสริม

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ในหน่วยงาน 

• แสดงการวเิคราะห์ผลการ

ประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการ ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 

2564 

• มีข้อมูลรายละเอียดการ

วิเคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเปน็

ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง

แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเดน็ท่ี

จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว

ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่

การปฏิบตัิของหน่วยงาน เป็นต้น 

• มีมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการ

42.1 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร ์

42.2 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารจัดการความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (RM-R12) 

42.3  รายงานการควบคมุภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

42.4  ผลการวิเคราะห์และจัดการ

ความเส่ียง-ประจ าป 

42.5 โครงการแผนบริหารความ

เส่ียง  

42.6  ค าอธิบายแบบ RM-Plan  

1.  ควรจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 

ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่

ซับซ้อนหรือช่ือประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม

ข้อมูล 

2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน

แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล

ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

42.1 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ

ความโปร่งใสภายในของมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

42.2 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่

 

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2564 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

ส่งเสริมคณุธรรมและความ

โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

ซ่ึงสอดคล้องตามผลการ

วิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียด

ต่างๆ เช่น การก าหนด

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การ ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ

ปฏบิัติ การก าหนดแนวทางการ

ก ากับ ติดตามใหน้ าไปสู่การ

ปฏบิัติและการรายงานผล เป็น

ต้น 

2563 

42.7 มาตรปอ้งกันการรับสินบน

และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

42.8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

42.9 รายงานการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลป

ศาสตร ์

43 

การด าเนินการ

ตามมาตรการ

ส่งเสริม

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ในหน่วยงาน 

• แสดงผลการด าเนนิการตาม

มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม

และความ โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน  

• มีข้อมูลรายละเอียดการน า

มาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรม

และความ โปร่งใสภายใน

หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การ

ปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 

43.1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตรแ์ต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ 

2564 

43.2 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร ์

43.3 โครงการในแผนปฎิบตัิการ 

2564 “การจดัท าแผนบรหิารความ

1.  ควรจัดเกบ็ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 

ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่

ซับซ้อนหรือช่ือประเภท/หมวดหมู่ไม่ตรงตาม

ข้อมูล 

2.ควรแนบ URL ข้อมูลที่ตรงกันกับหัวข้อใน

แต่ละ OIT และควรจัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล

ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

43.1 การด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงาน คณะศิลปะศาสตร ์2565 
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ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกรรมการ 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลท่ีน าเสนอทางเว็บไซต์คณะ 

2565 

• เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565 

 

เส่ียง” 

43.4 รายงานการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะการตรวจสอบคณะศิลป

ศาสตร ์
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