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วิทยาลัยการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) มาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ  นโยบานส าคัญที่ เ กี่ ย วข้อง  แผนปฏิบัติ ราชการของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คน

ไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มี

ทัศนคต ิและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านกาทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจใน

คุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้น

โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส สภาพบริบทแวดล้อมของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริต ให้เปันไปในทิศทางเดียวกัน สร้างระบบการบริหารให้เกิดความ

โปร่งใส และมีแระสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในของวิทยาลัยการศกึษา อย่างเป็นรูปธรรม

ต่อไป 

  



หลักกำรและเหตุผล 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการขับเคลื่อน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561-2565) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ป.ป.ท. 

รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่

เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการ

ทุจริตเพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต  

มีจิตส านึกต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งมคีวามพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐ 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และ

ด าเนินการตามพันธกิจอย่างโปร่งใส โดยได้ก าหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2563 และให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

2. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุจรติ 

3. เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหนว่ยงาน 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นแนว

ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดสิสัยทัศน์ว่า "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และเป็น

คติพจนป์ระจ าชาติวา่ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และมีเป้าหมายส าคัญ 3 ด้าน ได้แก ่

1. ความมั่นคง ประกอบด้วยการมคีวามมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้ง

ภายในและภายนอกประทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก

บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมี

ความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง  



เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่

การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ

ความสามัค สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 

และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร 

พลังงาน และน้ า 

2. ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับเป็นปนะเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ

ผลประโยชน ์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง 

สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 

และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน 

และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

และการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ไม่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ 

และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ

กฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละ  เพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามปรัชญาของเศรศฐกิจ

พอเพียง 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คือ 1) เพื่อสร้างความ ปรองดอง

สมานฉันท์ 2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

เป็นธรรม 3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

  



1. ด้ำนควำมมั่นคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด

คอร์รัปชั่นสรา้งความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจน การ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุก

ระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความ

มั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ ภัยพิบัติ

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้อง จากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้ การลงทุน พัฒนา สู่ชาติ

การค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน 

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พัฒนาเขต 

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคง และพลังงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนา 

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

  



3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ  

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิมที่พึงประสงค์  

(4) การสร้างเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย  

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทยีมกันทำงสังคม 

(1) สรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) มสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้ำนกำรสร้ำงเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับ 

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

(4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใหท้ันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 

(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

  



แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513 - 2561 มี

ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสสตร์ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร ์7 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  การพัฒนาภาคเมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10  ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา



ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2567 กับแผนยุทธศำตร์ต่ำงๆ ของประเทศ 



 

แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 



บทท่ี 3 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2567 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบรหิำรที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. บุคลากรมคีุณภาพ 

มทัีศนคติท่ีดแีละมี

ความภูมิใจในองค์กร 

1.1 จ านวนบุคลากรสมดุล

กับการปฏบัิตงิานตาม

ภารกิจ  

ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน 1. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การปฏบัิตงิาน

ของบุคลากรสาย

สนับสนุน วิทยาลัย

การศึกษา 

2. กิจกรรมการวเิคราะห์

อัตราก าลังและส ารวจ

ความสมดุลของภาระ

งานและจ านวนบุคลากร 

50,000 

 

 

 

- 

งานบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

1.2 บุคลากรมสีมรรถนะใน

การปฏบัิตงิานตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย 

มเีกณฑ์

สมรรถนะ

บุคลากร

สาย

วชิาการ

มี

โครงการ

พัฒนา

บุคลากร

ตาม

บุคลากร

มี

สมรรถนะ

ตาม

เกณฑ์

บุคลากร

มี

สมรรถนะ

ตาม

เกณฑ์

บุคลากร

มี

สมรรถนะ

ตาม

เกณฑ์

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการและสาย

สนับสนุน (Blog Gang) 

320,000 

 

 

13,500 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

และสาย

สนับสนุน 

เกณฑ์

สมรรถ 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 

65  

2. โครงการจัดท าคู่มอื

ปฏบัิตงิานและ

มาตราฐานขั้นตอนการ

ให้บริการของบุคลากร

สายสนับสนุน วิทยาลัย

การศึกษา 

3. กิจกรรมระบบการ

ประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรวทิยาลัย

การศึกษา 

 

 

 

- 

 1.3 จ านวนบุคลากรท่ีมี

ความก้าวหนา้ตามสายงาน 

  1) บุคลากรสายวชิาการย่ืน

ขอต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่ม 

  2) บุคลากรสายสนับสนุนมี

ผลงานวจิัยในการพัฒนา

งาน 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 15 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 15 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

2. โครงการสนับสนุน

บุคลากรเพื่อการวิจัย 

สายวชิาการและสาย

สนับสนุน 

 

 

60,000 

 

280,000 

 

 

13,500 

 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

 

  3) บุคลากรสายบริการ

ได้รับการอบรมพัฒนาตาม

เกณฑ์สมรรถนะ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 3. โครงการอบรม

แนวทางความก้าวหนา้

ต าแหนง่งานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

4. โครงการพัฒนา

สมรรถนะเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

5. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการและสายนับสนุน 

(Blog Gang) 

181,325 

 

 

- 

1.4 ความพงึพอใจของ

บุคลากรตอ่สวัสดกิารและ

สภาวะแวดล้อมในการ

ท างาน 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 90 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 90 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

การท างานอย่างมี

ความสุขสูผ่ลสัมฤทธ์ิ

ขององค์กร 
 

210,000 

 

 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

       2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลกรใน

องคก์รด้านวิชาการ 

3.โครงการสร้างขวัญ

และเสริมแรงจูงใจใน

การปฏบัิตงิาน 

405,000 

 

 

10,500 

 

 

 

1.5 ระดับผลการประเมิน

เป็นไปตาม เกณฑ์ Green 

Office 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับเงิน 4. โครงการวทิยาลัย

การศึกษารักษ์โลก รักษ์

สิ่งแวดลอ้ม (SE Green 

& Clean) 

5.โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ วิทยาลัยการศึกษา

นา่อยู่ 

100,000 

 

 

 

400,000 

 

 

  



 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา  

มกีารบริหารงานท่ี

ทันสมัย คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

2.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

รู้จักและมีภาพลักษณท่ี์ด ี

  1) จ านวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์และช่องทาง social 

media เพิ่มมากขึ้นจากปท่ีี

ผ่านมา 

 

 

2 ระบบ 

 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์

และระบบออนไลน์ของ

วทิยาลัยการศึกษา 

 

 

- 

 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 

2.2 จ านวนกิจกรรม

สัมพันธ์ระหว่างวทิยาลัย

การศึกษากับศษิยเ์ก่า

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1. โครงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 

2. กิจกรรมแนะแนว 

“คุณครูอาสา” โดยศิษย์

เก่า 

3. กิจกรรมพัฒนา

ฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า 

90,000 

 

 

- 

 

- 

งานบริหาร/กิจการ

นสิิต วิทยาลัย

การศึกษา 

2.3 จ านวนงานท่ีน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นการลด

ขั้นตอนการปฏบัิตงิาน 

3 ระบบ 3 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้น

การปฏบัิตงิาน วิทยาลัย

การศึกษา 

100,000 

 

 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 



เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเปำ้หมำย โครงกำร/ 

กจิกรรม 

งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2.4 มกีารสื่อสารภายใน

องคก์รอยา่งทั่วถึงจ านวน

ชอ่งทางการสื่อสาร 

 

3 

ชอ่งทาง 

3 

ชอ่งทาง 

4 

ชอ่งทาง 

5 

ชอ่งทาง 

6 

ชอ่งทาง 

1. โครงการการสื่อสาร

ภายในองค์กรเพื่อ

ความส าเร็จและ

ปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

14,485 

 

 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 

       2. กิจกรรมการพัฒนา

ระบบการสื่อสารภายใน

องคก์ร 

-  

 2.5 รายงานการร้องเรียน

เร่ืองการทุจรติในวิทยาลัย

การศึกษา 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 1. โครงการอบรมเพื่อ

สร้างความตระหนักในการ

ท างานอย่างมคีุณธรรม

และความโปร่งใส 

18,000 งานบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 

 2.6 มผีลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน 

(ITA)  

A A A A A 1. โครงการอบรมเพื่อ

สร้างความตระหนักในการ

ท างานอย่างมคีุณธรรม

และความโปร่งใส 

 2. กิจกรรม จัดท า

รายงานการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการท างาน ITA 

- 

 

 

- 

 

งานบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 



กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของยุทธศำสตรท์ี่ 6 

ประเด็นควำมเสี่ยงทสี่งผลกระทบใหไ้ม่บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

ปัจจัยภำยใน 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ปัจจัยภำยนอก ระดับควำมเสี่ยง 

1.การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย   /   RM     IC 1.นโยบายการบริหารของภาครัฐ    /  RM      IC 

2.ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวทิยาลัย   RM     /   IC      RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 

 

 

  



แผนปฎิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการศกึษา 20,000 เดือนสิงหาคม 2563 งานแผนงาน 

2 กิจกรรมวิเคราะหอ์ัตราก าลังและส ารวจความสมดุลของภาระงานและจ านวนบุคลากร - เดือนสิงหาคม 2563 งานบริหาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน(Blog Gang) 320,000 เดือนมกราคม 2563 งานบริหาร 

4 กิจกรรมระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา - เดือนกันยายน 2563 งานบริหาร 

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 100,000 เดือนเมษายน 2563 งานบริหาร 

6 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน 290,000 เดือนกันยายน 2563 งานบริหาร 

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน 181,325 เดือนมกราคม 2563 งานบริหาร 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมคีวามสุขสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 210,000 เดือนมกราคม 2563 งานบริหาร 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรในองค์กรด้านวิชาการ 375,000 เดือนพฤษภาคม 

2563 

งานบริหาร 

10 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมนา่อยู่วิทยาลัยการศกึษา - เดือนกุมภาพันธ์ 

2563 

งานบริหาร 

11 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซด์ของวิทยาลัย - เดือนสิงหาคม 2563 งานบริหาร 

 



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการศษิย์เก่า SE สัมพันธ์ 

-กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลศษิย์เก่า 

90,000 เดือนกุมภาพันธ์ 

2563 

งานบริหาร 

13 โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในการท างานอย่างมคีุณธรรมและความโปร่งใส 15,000 เดือนสิงหาคม 2563 งานบริหาร 

14 กิจกรรม จัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน ITA - เดือนเมษายน 2563 งานบริหาร 

15 โครงการแนวทางการท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

60,000 เดือนกันยายน 2563 งานบริหาร 

16 ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร - เดือนธันวาคม 2562 งานบริหาร 

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน - เดือนธันวาคม 2562 งานบริหาร 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานและศกึษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ ์

EdPEx 

80,000 เดือนกันยายน 2562 งานแผนงาน 

19 โครงการประเมินคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ ์EdPEx 63,680 เดือนกันยายน 2562 งานแผนงาน 

20 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา (AUN QA & 

EdPEx) 

15,000 เดือนกรกฏาคม 2562 งานแผนงาน 

21 กิจกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร - เดือนกรกฏาคม 2563 งานบริหาร 

 

 


