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รายงานการกาํกับติดตามการดาํเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดอืน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใส และมีธรรมาภบิาล 

เปาประสงค 5.1 การพัฒนาคณุภาพองคกรเพื่อความเปนเลศิ 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.1.1 การพัฒนา

คุณภาพองคกร

ตามเกณฑการ

ประกันคณุภาพ

องคกรเพื่อความ

เปนเลศิ (EdPEx) 

สงเสริมสนับสนุนให

คณะ/หนวยงานนํา

เกณฑการประกัน

คุณภาพองคกรเพื่อ

ความเปนเลศิ 

(EdPEx) มาใชในการ

พัฒนาองคกร 

สาขาวชิา/หลกัสูตร ใช

เกณฑ EdPEx ในการ

พัฒนาวทิยาลัยการศกึษา 

เพื่อความเปนเลศิ (EdPEx)  

จํานวนหลักสูตร 5 5 5 5 5 -โครงการอบรม

เชงิปฏบิัตงิานและ

ศกึษาดงูานดาน

ประกันคณุภาพ

การศกึษาตาม

เกณฑ EdPEx-

โครงการประเมนิ

คุณภาพการศกึษา 

ตามเกณฑ EdPEx 

รองคณบดฝีาย

พัฒนาคุณภาพ

นสิติ และผูชวย

คณบดฝีายวจิัย

และประกันฯ 

5.1.2 การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนนุการ

พัฒนาคุณภาพ

องคกร 

พัฒนาและบูรณา

การระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนนุการพัฒนา

คุณภาพคณะ 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพองคกร 

จํานวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพองคกร 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพื่อนํามาใชในการ

ปฏบิัตงิาน 

วทิยาลัยการศกึษา 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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เปาประสงค 5.2 การบริหารงานมธีรรมภิบาลและความโปรงใสอยางย่ังยนื 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.2.1 สงเสริม

การสรางธรร

มาภบิาลภายใน

มหาวทิยาลัย

อยางย่ังยืน 

สงเสริมการ

บริหารงานดวยหลกั

ธรรมาภบิาลทั่วทัง้

องคกร 

ระบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการสงเสริมการ

บริหารงานดวยหลกัธรร

มาภบิาลทั่วทัง้องคกร 

มรีะบบการทํางานตาม

การประเมนิ ITA  

1 1 1 1 1 โครงการสรางความ

ตระหนักในการ

ปฏบิัตงิานอยางมี

คุณธรรมความโปรงใส 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 

 สงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส 

การประเมนิ ITA ระดับ

มหาวทิยาลัยไมต่ํากวา 

ระดับ A 

ผานเกณฑการประเมนิ 

ITA 

1 1 1 1 1 -โครงการแนว

ปฏบิัตกิารจัดทําแผน

ความเสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

 สงเสริมใหผูบริหาร 

บุคลากร นสิติ และ

นักเรียน ปฏบิัตติาม

ประมวลจริยธรรรม

อยางเครงครัด 

ขอรองเรียนดานคุณธรรม

และความโปรงใส และขอ

รองเรียนที่ไดรับการแกไข 

จํานวนเร่ืองหรือจํานวนขอ

รองเรียนดานคุณธรรม

และความโปรงใส ที่เขาสู

กระบวนการรับเร่ือง ที่

ไดรับการแกไขและสง

ขอมูลยอนกลับไปยังผู

รองเรียน 

     -โครงการแนวปฏบิัตวิา

ดวยระเบยีบและ

ขอบังคบัการเบกิจาย

งบประมาณ 

-โครงการการให

ความรูเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจางพสัดุที่รัฐ

ตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน 
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กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

-โครงการแนวปฏบิัติ

เร่ืองการมอบอํานาจ

ของผูบริหารตาม

ระเบยีบมหาวทิยาลัย

พะเยา 

 

เปาประสงค 5.3 สภาพแวดลอมของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธิภาพ 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.3.1 พัฒนาขดี

ความสามารถ

บุคลากร 

สงเสริมพัฒนาขดี

ความสามารถและ

อัตรากําลังบคุลากร

ตามความตองการ

พัฒนาของ

มหาวทิยาลัย 

(CAPABILITY and 

CAPACITY) 

ระบบและกระบวนการ

ประเมนิความพงึพอใจและ

ความตองการจําเปนใน

การพัฒนาบุคลากร

วทิยาลัยการศกึษา 

มรีะบบและกระบวนการทํางาน 

(Work process) 

1. ระบบประเมนิความตองการดาน

ขดีความสามารถและอัตรากําลงั

บุคลากร 

2. วธิกีารประเมนิทักษะ และ

สมรรถนะบุคลากร  

3. ระบบใหการรับรองคุณวุฒ ิ

(certifications) หรือประกาศนยีบัตร

ดานทักษะความสามารถของ

บุคลากร 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุนวทิยาลัย

การศกึษา 

-โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการปฏบิัตงิาน

บุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกดิการพัฒนาและมี

ประสทิธภิาพ 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

4. ระบบความกาวหนาของบุคลากร

ในระดับตางๆ (staffing levels) 

5. ระบบการสรรหา วาจาง และดูแล

บุคลากรใหม (New WORKFORCE 

Members)  

6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนนุการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR SMART) 

ฯลฯ 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใน

องคกรดานวชิาการ 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

การทํางานอยางมี

ความสุขสูผลสัมฤทธิ์

ขององคกร 

5.3.2 การเตรียม

บุคลากรใหพรอม

ตอการ

เปลี่ยนแปลง 

บริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงดาน

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Change 

Management) 

มกีารสรางวัฒนธรรม

องคกรการเรียนรู

เปลี่ยนแปลงรวมกัน สาน

ความคดิสรางจติใจ (Ideas 

and Thinking) 

ผลประเมนิความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มตีอวัฒนธรรมองคกร

การเรียนรูเปลี่ยนแปลงรวมกัน สาน

ความคดิสรางจติใจ (Ideas and 

Thinking) 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนา

บุคลากรในการครอง

ตน ครองคน ครองงาน 

5.3.3 สงเสริม

ความกาวหนา

ตามสายงาน 

ความสําเร็จในงาน 

(Work 

Accomplishment) 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการสงเสริม

ความกาวหนาตามสาย

งาน  

ผลประเมนิความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มตีอรูปแบบการทํางาน

และการบริหารบคุลากรเพื่อ

ความสําเร็จในงาน 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเขาสู

ตําแหนงสูงขึ้นสาย

สนับสนุน 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

1. ระบบและกลไกใช

ประโยชนอยางเต็มที่จาก

สมรรถนะหลักขององคกร 

 

เปาประสงค 5.4 บรรยากาศการทาํงานของบุคลากร 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดลอม

ของการทาํงาน 

(Workplace 

Environment)   

สรางความมั่นใจ

ดานสุขภาพ ความ

ปลอดภัย (security) 

และความสะดวกใน

การเขาถงึสถานที่

ทํางานของบุคลากร 

 

เกณฑการประเมนิ Green 

University  และการ

ประเมนิสํานักงานสเีขยีว 

รอยละของคะแนนที่ผาน

การประเมนิตามเกณฑ

การประเมนิ Green 

University  และการ

ประเมนิสํานักงานสเีขยีว  

70 80 80 80 80 -โครงการวทิยาลัย

การศกึษารักษโลก 

รักษสิ่งแวดลอม 

(SE Green & 

Clean)  

รองคณบดฝีาย

บริหาร 

5.4.2 สงเสริม

การดําเนนิงาน

ตามนโยบายและ

สทิธปิระโยชน

สนับสนุนบคุลากร

โดยจัดใหมี

สวัสดกิาร สทิธิ

ประโยชน และ

ระบบสวัสดกิารและสทิธิ

ประโยชนของบุคลากร 

รอยละความพงึพอใจของ

โครงการที่เกี่ยวกับการจัด

สวัสดกิารของบุคลากร

วทิยาลัย 

80 80 80 80 80 -โครงการ

สนับสนนุชุดแตง

กายสําหรับ

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

สําหรับบุคลากร 

(WORKFORCE 

Benefits and 

Policies) 

นโยบายสนับสนุน

ความตองการของ

บุคลากรที่

หลากหลาย 

ปฏบิัตงิานของ

บุคลากร 

 

เปาประสงค 5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.5.1 สราง

คานยิมความรัก 

ความผูกพัน และ

การมสีวนรวมใน

องคกร 

(Assessment of 

Workeforce 

ENGAGEMENT) 

สงเสริมการสราง

คานยิมใหบุคลากร

เกดิความรัก 

ผูกพันธ และการมี

สวนรวมในองคกร 

(Drivers of 

ENGAGEMENT) 

ตามกลุมและ

ประเภทบุคลากร 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

และกจิกรรมดานความ

ผูกพันของบคุลากร และ

ขับเคลื่อนความผูกพัน 

1) ความพงึพอใจของ

บุคลากรเกี่ยวกบัการ

ทํางาน 

2) รอยละของการรับรู

คานยิมองคกร 

3) รอยละการมสีวนรวม

กจิกรรมของวทิยาลัย 

80 80 80 80 80 -โครงการสราง

ขวัญ กําลังใจใน

การปฏบิตังิาน และ

สรางความผูกพัน

ในองคกร 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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เปาประสงค 5.6 วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.6.1 เสริมสราง

วัฒนธรรม

องคกร ใหเกดิ

การสื่อสาร

คานยิมและ

วัฒนธรรม

องคกรที่ดรีวมกัน 

สงเสริมใหหนวยงาน

สรางวัฒนธรรม

องคกร ใหเกดิการ

สื่อสารคานยิมและ

วัฒนธรรมองคกรที่

ดรีวมกัน 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร ใหเกดิการสื่อสาร

คานยิมและวฒันธรรม

องคกรที่ดรีวมกัน 

 

1. มรีะบบและกลไกการ

สงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

2. มวีัฒนธรรมการสื่อสาร

องคกรที่เปดกวาง 

3. วัฒนธรรมการทํางานที่

ดมีปีระสทิธภิาพ 

1 1 1 1 1 โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

การปฏบิัตงิาน

บุคลากรสาย

สนับสนุน ใหเกดิ

การพัฒนาและมี

ประสทิธภิาพ 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 

5.6.2 กําหนด

วัฒนธรรม

องคกรให

สนับสนุน

วสิัยทัศนและ

คานยิม 

สงเสริมใหบคุลากร

ปฏบิัตติามวสิัยทัศน

และคานยิมรวมของ

มหาวทิยาลัย 

 

กจิกรรมการสงเสริมให

บุคลากรปฏบิัตติาม

วสิัยทัศนและคานยิมรวม

ของมหาวทิยาลัย 

1) การทบทวนแผนปฏบิัติ

การวทิยาลัยการศกึษา 

2) การสื่อสารภาพลักษณ

องคกร 

1 1 1 1 1 โครงการแนวทาง

การปรับแผนปฏบิัติ

การ ประจําป 

2565 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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เปาประสงค 5.7 ผลการปฏบัิติงานและการพัฒนาท่ีดแีละมปีระสทิธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.7.1 พัฒนา

ระบบการจัดการ

ผลการปฏบิัตงิาน

ของบุคลาการ

สายสนับสนุนให

เกดิการทํางานที่

ใหผลการ

ดําเนนิงานทีด่ ี

สงเสริมการ

ปฏบิัตงิานและการ

พัฒนาที่ดแีละมี

ประสทิธภิาพ และ

นําแนวปฏบิตัทิี่ด ี

(Best Practise) ไปใช

ประโยชน การ

พัฒนาผลการ

ปฏบิัตงิาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

Practise) ไปใช

ประโยชนมาใชใน

การพัฒนาองคกร 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน และแนวปฏบิัติ

ที่ด ี(Best Practise) 

ระบบประเมนิการทํางาน

ของบุคลากรวทิยาลัย

การศกึษา 

1 1 1 1 1 โครงการจัดทํา

แผนพัฒนา

บุคลากร แผนการ

เงนิ และแผนพัสดุ 

ใหมผีลสัมฤทธิ ์

รองคณบดฝีาย

บริหาร 

5.7.2 พัฒนา

ประสทิธผิลของ

การเรียนรูและ

การพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

กําหนดวธิปีระเมนิ

ประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพของ

ระบบการเรียนรู

และการพัฒนา 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการพัฒนา

ประสทิธผิลของการเรียนรู

และการพัฒนา และ

ความกาวหนาสายอาชพี 

 

ผลการปฎบิัตงิานของ

บุคลากรวทิยาลัย

การศกึษา 

 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวทิยาลัย

การศกึษา 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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เปาประสงค 5.8 มหาวทิยาลัยไดรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสเีขยีวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับโลก (UI Green)    

กลยุทธ 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด 

 

ผลผลติ 

คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569   

5.8.1 พัฒนา

กายภาพ และ

สิ่งแวดลอมตาม

เกณฑ UI Green 

สูการเปน

มหาวทิยาลัย

ตนแบบในการ

สรางความย่ังยืน 

สงเสริมการ

ดําเนนิการตาม

ประเด็นหลักของ

เกณฑ UI Green 

Metric เพื่อพัฒนาสู

การเปน

มหาวทิยาลัย

ตนแบบในการสราง

ความย่ังยืน 

-จํานวนผูเขารวมโครงการ

ตามเกณฑการประเมนิ

มหาวทิยาลัยสเีขยีว (UI 

Green)   

รอยละของจํานวน

บุคลากรที่เขารวม

โครงการประเมนิ

สํานักงานสเีขยีว 

80 80 80 80 80 -โครงการปรับปรุง

ภูมทิัศน วทิยาลัย

การศกึษานาอยู 

-โครงการวทิยาลัย

การศกึษารักษโลก 

รักษสิ่งแวดลอม 

(SE Green & 

Clean) 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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แผนปฎบิัตกิารปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใส และมธีรรมาภบิาล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน ใหเกดิการพัฒนาและ 

มปีระสทิธิภาพ 

เดอืนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 52,800 งานบริหาร 

2 โครงการสนับสนุนชุดแตงกายสําหรับปฏบัิตงิานของบุคลากร เดอืนพฤศจกิายน 2564 96,000 งานบริหาร 

3 โครงการเตรียมความพรอมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร เดอืนกุมภาพันธ,เดอืนเมษายน 2565 180,000 งานบริหาร 

4 โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) เดอืนกุมภาพันธ 2565 20,000 งานบริหาร 

5 โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิตงิานอยางมคีุณธรรมความโปรงใส เดอืนกุมภาพันธ 2565 12,500 งานบริหาร 

6 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน วทิยาลัยการศึกษานาอยู เดอืนกุมภาพันธ 2565 40,391 งานบริหาร 

7 โครงการสรางขวัญ กําลังใจในการปฏบัิตงิาน และสรางความผูกพันในองคกร เดอืนมนีาคม 2565 45,600 งานบริหาร 

8 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิตกิารฝายบริหาร ประจําป 2565 เดอืนมนีาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

9 โครงการแนวปฏบัิตวิาดวยระเบียบและขอบังคับการเบิกจายงบประมาณ เดอืนมนีาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

10 โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน เดอืนมนีาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

11 โครงการแนวปฏบัิติเร่ืองการมอบอํานาจของผูบริหารตามระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา เดอืนพฤษภาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

12 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน เดอืนพฤษภาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

13 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนการเงนิ และแผนพัสดุ ใหมผีลสัมฤทธ์ิ เดอืนมถิุนายน 2565 40,000 งานบริหาร 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวทิยาลัยการศึกษา 

- อบรม "การใชโปรแกรมการสงงานฝกประสบการวชิาชีพครู" 

- อบรม “การใชอุปกรณสื่อสารผานระบบออนไลน” 

เดอืนมถิุนายน 2565 20,000 งานบริหาร 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขาสูตําแหนงสูงขึ้นสายสนับสนุน เดอืนกรกฏาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

16 โครงการแนวปฏบัิตกิารจัดทําแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน เดอืนกรกฏาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา เดอืนสงิหาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เดอืนกันยายน 2565 340,000 งานบริหาร 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทํางานอยางมคีวามสุขสูผลสัมฤทธ์ิขององคกร  เดอืนกันยายน 2565 210,000 งานบริหาร 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรดานวชิาการ  เดอืนกันยายน 2565 540,000 งานบริหาร 

21 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวจิัย เดอืนกันยายน 2565 310,000 งานบริหาร 

22 โครงการอบรมเชิงปฏบัิตงิานและศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ 

(AUN QA EdPEx) 

เดอืนเมษายน 2565 78,000 งานแผนงาน 

23 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ EdPEx เดอืนพฤษภาคม 2565 50,000 งานแผนงาน 
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รายงานผลการปฎบิัติการปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดอืน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธภิาพ โปรงใส และมีธรรมาภบิาล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา จํานวน

กิจกรรม 

งบประมาณ

ที่ไดรับสรร 

เบกิจาย รอยละ

ของการ

เบกิจาย 

คงเหลอื ผลสาํเ

ร็จ 

ผลประเมิน

ความสําเร็จ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน ใหเกดิการ

พัฒนาและมปีระสทิธิภาพ 

ต.ค.64-

ก.ย.65 

12 52,800 26,400 50 

 

26,400 50 50 

2 โครงการสนับสนุนชุดแตงกายสําหรับปฏบัิตงิานของบุคลากร พ.ย. 64 1 96,000 64,000 66.67 32,000 100 100 

3 โครงการเตรียมความพรอมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ก.พ. 65 2 180,000 180,000 100 0 100 100 

4 โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) ก.พ. 65 1 20,000 20,000 100 0 100 100 

5 โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิตงิานอยางมคีุณธรรมความโปรงใส ก.พ. 65 1 12,500 12,500 100 0 100 100 

6 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน วทิยาลัยการศึกษานาอยู ก.พ. 65 1 40,391 40,391 100 0 100 100 

7 โครงการสรางขวัญ กําลังใจในการปฏบัิตงิาน และสรางความผูกพันในองคกร ม.ีค. 65 1 45,600 - - - - - 

8 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิตกิารฝายบริหาร ประจําป 2565 ม.ีค. 65 1 20,000 13,000 65 7,000 100 100 

9 โครงการแนวปฏบัิตวิาดวยระเบียบและขอบังคับการเบิกจายงบประมาณ ม.ีค. 65 1 12,500 12,500 100 0 100 100 

10 โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน 

ม.ีค. 65 1 12,500 12,500 100 0 100 100 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิาร โครงการ/กจิกรรม 

ประจําปงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14 

 

เดอืนตุลาคม 2564 

โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบิัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 1) 
 

- กจิกรรมปรับปรุงชองทางและข้ันตอนการรองเรียน  

 

KM ครัง้ที่ 1) เพื่อใหบุคลกรสายสนับสนุนไดเสนอผลการปฏบิัตงิานและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในการปฏิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมี

ประสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=818&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

      
  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=818&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=818&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เดอืนพฤศจิกายน 2564 

โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 2) 

 

KM ครั้งที่ 2) เพื่อใหบุคลกรสายสนับสนุนไดเสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการปฏิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมี

ประสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=867&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

 

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=867&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=867&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการสนับสนุนชดุแตงกายสําหรับปฏบิัติงานของบุคลากร 

 

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=889&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

   

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=889&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=889&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เดอืนธนัวาคม 2564 

โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 3) 

 

KM 

ครั้งที่ 3) เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเสนอผลการปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฎิบัติงานของ

สวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ หอง

ประชุมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=900&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

     

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=900&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=900&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เดอืนมกราคม 2565 

โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 4) 

- กจิกรรมสรางจิตสํานึกในการปฏบิตัอิยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

 

KM ครั้งที่ 4) เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเสนอผลการปฎิบัติงาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฎิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการ

ปฎบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น ณ หองประชุมวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=894&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

   

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=894&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=894&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เดอืนกมุภาพันธ 2565 

กจิกรรมสรางจิตสํานึกในการปฏบิัติตามแนวนโยบาย NO Gift Policy 

 

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=939&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

 
 

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=939&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=939&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการสรางความตะหนกัในการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

ประจําป 2565 

 

ITA ประจําปงบประมาณ 2565 ณ หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

 

   
  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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กจิกรรมการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

ธรรมเทศนา โดย พระเมธวีชโิรดม (วุฒิชัย วชริเมธ)ี 

 เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” 
 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 วิทยาลัยการศึกษา ไดดําเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

อยางมีคุณธรรมความโปรงใสโดย รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พรอมทั้ง 

คณะผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เขารวมรับฟงธรรมเทศนา โดย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิร

เมธี) เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

และความโปรงใสในการการปฏบิัตงิานของบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=930&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

     

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=930&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=930&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 5) 

 

KM ครั้งที่ 5) เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเสนอผลการปฎิบัติงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฎิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการ

ปฎบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น ณ หองประชุมวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=923&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

    

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=923&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=923&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษโลก รักษส่ิงแวดลอม (SE Green & Clean) 

 

SE Green & Clean) โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหวทิยาลัยการศกึษาเปนสํานักงานที่เปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม (Green Office) และมสีภาพแวดลอมในสํานักงานใหมพีื้นที่สเีขยีว และนาอยู พรอมทั้งสงเสรมิให

บุคลากรภายในองคกรถอืเปนแนวปฏบิัตแิละมสีวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=929&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

     

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=929&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=929&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการปรับปรุงภูมทัิศน วิทยาลัยการศึกษานาอยู 

 
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 วิทยาลัยการศึกษา มีพื้นที่ที่ตองไดรับการจัดภูมิทัศนใหเกิดความสวยงาม

และปรับปรุงภูมิทัศน เดิมที่มีอยูใหดีขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนของวิทยาลัยการศึกษา  

ซึ่งเปนการเพิ่มประโยชนในการใชสอยพื้นที่ ใหเกดิความสวยงามเปนระเบยีบเรยีบรอย รมรื่น เปนพื้นที่สําหรับ

ใหนสิติและบุคลากร ไดรับการสงเสรมิการจัดสวัสดกิารสรางสุขภาพและมคีุณภาพชีวติที่ด ี

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=928&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

    

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=928&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=928&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เดอืนมนีาคม 2565 

โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิติการฝายบรหิาร ประจําป 2565 

 

2 มีนาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร พรอม

บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฝายบริหาร ประจําป 2565 โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อใหมีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหบุคลากร

ทราบถงึแผนยุทธศาสตรในการบริหารงานและใชเปนแนวปฏบิัตใินทศิทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให

มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หองประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

    

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการจดัซือ้จดัจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสรมิหรอืสนับสนนุ

 

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=967&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%

B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

    

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=967&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=967&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการแนวปฏบิัติวาดวยระเบยีบและขอบังคับการเบกิจายงบประมาณ 

 
10 มีนาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร และบุคลากร

วทิยาลัยการศึกษา ไดดําเนนิการจัดโครงการแนวปฏบัิตวิาดวยระเบียบและขอบังคับการเบิกจายงบประมาณ โดยไดรับความ

รวมมอืกับกองคลัง ภายใตโครงการคลนิกิกองคลังสัญจร ประจําปงบประมาณ 2565 โดยไดรับเกยีรติจาก รองศาสตราจารย 

ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรเปนประธานเปดโครงการในคร้ังนี้ และนางสาวปวีณา จันทรวิจิตร 

ผูอํานวยการกองคลังและหัวหนางาน เปนวทิยากรใหความรูรวมถึงตอบประเด็นปญหา ในเร่ือง หลักเกณฑและอัตราการเบิก

จายเงินอุดหนุนโครงการ คาใชจายการจัดโครงการ การฝกอบรม และการจายเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการเงิน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปตามระเบียบ ประกาศของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ณ หองประชุมวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ระบบออนไลน Microsoft Teams 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=1003 

   

  

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=1003



