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คํานํา 

 

วิทยาลัยการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตาม

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาน

สําคัญที่เกี่ยวของ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2564) โดย

มุงเนนแนวทางการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพื่อใหบุคลากร

วิทยาลัยการศึกษา มีทัศนคติ และคานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต มีจิตสํานึกตอตานกาทุจริต รวมทั้งมี

ความพงึพอใจในคุณภาพการใหบรกิาร และการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นโดยให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

โปรงใส สภาพบรบิทแวดลอมของประเทศ ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริต ใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน สรางระบบการบริหารใหเกิดความโปรงใส และมีแระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ภายในของวทิยาลยัการศกึษา อยางเปนรูปธรรมตอไป 

  



หลักการและเหตุผล 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการขับเคลื่อนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐและนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวของโดยมุงเนนแนวทางการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกัน

การทุจริต และปราบปรามการทุจริตเพื่อใหบุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และคานิยมที่ไม

ยอมรับการทุจรติ มจีติสํานกึตอตานการทุจริต รวมทัง้มคีวามพึงพอใจในคุณภาพการใหบรกิาร และการ

ดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน และดําเนินการตาม

พันธกิจอยางโปรงใส โดยไดกําหนดกิจกรรมใหครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA) ประจําป พ.ศ. 2564 และใหการดําเนนิงานบรรลุเปาหมาย เกดิผลสัมฤทธิ์ตอไป 

  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสรมิสรางความโปรงใสในการปฏบิัตงิานของหนวยงาน 

2. เพื่อสงเสรมิใหบคุลากรปฏบิัตงิานดวยความสุจรติ 

3. เพื่อปองกันการทุจรติภายในหนวยงาน 

 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ราชกจิจานุเบกษาไดประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเปนแนวทางการ

พัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดสิสัยทัศนวา "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และเปนคติพจนประจําชาติ

วา "ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื" และมเีปาหมายสําคัญ 3 ดาน ไดแก 

1. ความม่ันคง ประกอบดวยการมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน

และภายนอกประทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ

ม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง ประเทศมีความม่ันคง ในเอกราชและ

อธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยที่เขมแข็ง เปนศูนยกลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชนระบบการเมืองมีความม่ันคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัค สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน 



มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ม่ันคงพอเพยีง

กับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มคีวามม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

2. ความม่ังคั่ง ประกอบดวย ประเทศไทยมีการขยายตัวเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนป

นะเทศในกลุม รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชน จากการ

พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้ง

ภายใน และภายนอกประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการ

เช่ือมโยงในภูมภิาค ทัง้การคมนาคม ขนสง การผลติ การคาการลงทุน และการทําธุรกจิ มบีทบาทสําคัญ

ในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง และความสมบูรณ 

ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่องไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนการเงินทุนที่เปน

เครือ่งมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

3. ความยั่งยนืประกอบดวย การพัฒนาที่สามารถสรางความเจรญิ รายไดและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกิน

พอด ีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ และเยยีวยาของระบบนเิวศ การ

ผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเปนที่

ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ

รับผิดชอบตอสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชนสวนรวม และประชาชนทุกภาคสวนใน

สังคมยดึถอืปฏบิัตติามปรัชญาของเศรศฐกจิพอเพยีง 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คือ 1) เพื่อสรางความ ปรองดอง

สมานฉันท 2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม 

เปนธรรม 3) เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ 4) เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการดวยนวัตกรรม ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ดานความมั่นคง 

(1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอรรัปช่ัน

สรางความเช่ือม่ันในกระบวนการยุตธิรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจน การบริหาร

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศ ทุกระดับและ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหา ความม่ันคงรูปแบบใหม 



(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรยีบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมติรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการ ภัยพิบัติรักษา

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของ จากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนา สูชาตกิารคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และ

สงเสรมิเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยนืเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับ

ผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษและเมอืง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พัฒนาเขต เศรษฐกจิ

พเิศษชายแดนและพัฒนาระบบเมอืงศูนยกลางความเจรญิ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความม่ันคง และพลังงานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการวจัิยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนา กับนานา

ประเทศ สงเสรมิใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกจิ ฯลฯ 

3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ  

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรยีนรูใหมคีุณภาพเทาเทยีมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝงระเบยีบวนัิย คุณธรรม จรยิธรรม คานมิที่พงึประสงค  

(4) การสรางเสรมิใหคนมสีุขภาวะที่ด ี

(5) การสรางความอยูดมีสีุขของครอบครัวไทย  

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทยีมกันทางสงัคม 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกจิและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ  

(3) มสีภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ



(2) วางระบบบริหารจัดการนาใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนา เนนการปรับ ระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

(4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมอืงที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(6) การใชเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม  

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกจิของหนวยงานภาครัฐใหมขีนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 

(6) พัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

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

การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513 - 2561 มีความสัมพันธ

และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทัง้ 10 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม  

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางยั่งยนื  

ยุทธศาสตรที่ 4 การเตบิโตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสสตร 5 การเสรมิสรางความม่ันคงแหงชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง

และยั่งยนื 

ยุทธศาสตร 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส 

ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจัิยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาภาคเมอืง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรที่ 10  ความรวมมอืระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา



ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 กับแผนยุทธศาตรตางๆ ของประเทศ 



 

แผนภาพแสดง Strategic Map เชงิลําดับความสําคัญ 



แผนปฏบิัตกิารปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบรหิารที่มปีระสทิธภิาพและโปรงใส 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. บุคลากรมคีุณภาพ 

มทัีศนคติท่ีดแีละมี

ความภูมใิจในองคกร 

1.1 จํานวนบุคลากรสมดุล

กับการปฏบัิติงานตาม

ภารกจิ 

ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน ทุกงาน 1. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการปฏบัิติงาน

ของบุคลากรสาย

สนับสนุน วทิยาลัย

การศึกษา 

2. กจิกรรมการวเิคราะห

อัตรากําลังและสํารวจ

ความสมดุลของภาระ

งานและจํานวนบุคลากร 

50,000 

 

 

 

- 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

1.2 บุคลากรมสีมรรถนะใน

การปฏบัิติงานตามภารกจิท่ี

ไดรับมอบหมาย 

มเีกณฑ

สมรรถนะ

บุคลากร

สาย

วชิาการ

และสาย

สนับสนุน 

มี

โครงการ

พัฒนา

บุคลากร

ตาม

เกณฑ

สมรรถ 

บุคลากร

มี

สมรรถนะ

ตาม

เกณฑ

รอยละ 
50 

บุคลากร

มี

สมรรถนะ

ตาม

เกณฑ

รอยละ 
60 

บุคลากร

มี

สมรรถนะ

ตาม

เกณฑ

รอยละ 

65 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการและสาย

สนับสนุน (Blog Gang) 

2. โครงการจัดทําคูมอื

ปฏบัิติงานและ

มาตราฐานขัน้ตอนการ

ใหบริการของบุคลากร

320,000 

 

 

13,500 

 

 

 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

สายสนับสนุน วทิยาลัย

การศึกษา 

3. กจิกรรมระบบการ

ประเมนิสมรรถนะของ

บุคลากรวทิยาลัย

การศึกษา 

- 

 1.3 จํานวนบุคลากรท่ีมี

ความกาวหนาตามสายงาน 

1) บุคลากรสายวชิาการยื่น

ขอตําแหนงทางวชิาการเพิ่ม 

2) บุคลากรสายสนับสนุนมี

ผลงานวจิัยในการพัฒนา

งาน 

 

 

 

3) บุคลากรสายบริการไดรับ

การอบรมพัฒนาตามเกณฑ

สมรรถนะ 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 5 

1 

 

 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 5 

1 

 

 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 10 

1 

 

 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 15 

1 

 

 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

ไมนอยกวา

รอยละ 15 

1 

 

 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสูตําแหนงทาง

วชิาการ 

2. โครงการสนับสนุน

บุคลากรเพื่อการวจิัย 

สายวชิาการและสาย

สนับสนุน 

3. โครงการอบรม

แนวทางความกาวหนา

ตําแหนงงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

60,000 

 

280,000 

 

 

13,500 

 

 

181,325 

 

 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 



เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

4. โครงการพัฒนา

สมรรถนะเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการ

ทํางาน 

5. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการและสายนับสนุน 

(Blog Gang) 

- 

1.4 ความพงึพอใจของ

บุคลากรตอสวัสดกิารและ

สภาวะแวดลอมในการ

ทํางาน 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

การทํางานอยางมี

ความสุขสูผลสัมฤทธ์ิ

ขององคกร 

 

210,000 

 

 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัย

การศึกษา 

       2.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลกรใน

องคกรดานวชิาการ 

3.โครงการสรางขวัญ

และเสริมแรงจูงใจใน

การปฏบัิตงิาน 

405,000 

 

 

10,500 

 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1.5 ระดับผลการประเมนิ

เปนไปตาม เกณฑ Green 

Office 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับ

ทองแดง 

ระดับเงนิ 4. โครงการวทิยาลัย

การศึกษารักษโลก รักษ

สิ่งแวดลอม (SE Green 

& Clean) 

5.โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน วทิยาลัยการศึกษา

นาอยู 

100,000 

 

 

 

400,000 

 

 

  



 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. มหาวทิยาลัยพะเยา  

มกีารบริหารงานท่ี

ทันสมัย คลองตัวและมี

ประสทิธิภาพ โปรงใส

ตรวจสอบได 

2.1 มหาวทิยาลัยเปนท่ี

รูจักและมภีาพลักษณท่ีด ี

1) จํานวนผูเขาชมเว็บไซต

และชองทาง social media 

เพิ่มมากขึ้นจากปท่ีผานมา 

 

 

2 ระบบ 

 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1 ระบบ 

 

 

1. กจิกรรมพัฒนาเว็บไซด

และระบบออนไลนของ

วทิยาลัยการศึกษา 

 

 

- 

 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 

2.2 จํานวนกจิกรรม

สัมพันธระหวางวทิยาลัย

การศึกษากับศิษยเกา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1 กจิกรรม 1 กจิกรรม 1 กจิกรรม 1 กจิกรรม 1 กจิกรรม 1. โครงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑติตาม

มาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 

2. กจิกรรมแนะแนว 

“คุณครูอาสา” โดยศิษย

เกา 

3. กจิกรรมพัฒนา

ฐานขอมูลศิษยเกา 

90,000 

 

 

- 

 

- 

ฝายบริหาร/

กจิการนิสติ 

วทิยาลัยการศึกษา 

2.3 จํานวนงานท่ีนํา

เทคโนโลยีมาใชในการลด

ขัน้ตอนการปฏบัิติงาน 

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

สารสนเทศเพื่อนํามาใชใน

การปฏบัิติงาน วทิยาลัย

การศึกษา 

100,000 

 

 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 



เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

2.4 มกีารสื่อสารภายใน

องคกรอยางท่ัวถงึจํานวน

ชองทางการสื่อสาร 

 

3 

ชองทาง 

3 

ชองทาง 

4 

ชองทาง 

5 

ชองทาง 

6 

ชองทาง 

1. โครงการการสื่อสาร

ภายในองคกรเพื่อ

ความสําเร็จและ

ปฏบัิติงานอยางมคีวามสุข 

14,485 

 

 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 

       2. กจิกรรมการพัฒนา

ระบบการสื่อสารภายใน

องคกร 

-  

 2.5 รายงานการรองเรียน

เร่ืองการทุจริตในวทิยาลัย

การศึกษา 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี 1. โครงการอบรมเพื่อ

สรางความตระหนักในการ

ทํางานอยางมคีุณธรรม

และความโปรงใส 

18,000 ฝายบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 

 2.6 มผีลการประเมนิ

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน 

(ITA) 

A A A A A 1. โครงการอบรมเพื่อ

สรางความตระหนักในการ

ทํางานอยางมคีุณธรรม

และความโปรงใส 

2. กจิกรรม จัดทํารายงาน

การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ทํางาน ITA 

- 

 

 

- 

 

ฝายบริหาร 

วทิยาลัยการศึกษา 



การวเิคราะหความเสี่ยงของยุทธศาสตรที่ 6 

ประเด็นความเสี่ยงทสีงผลกระทบใหไมบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว 

ปจจัยภายใน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ปจจัยภายนอก ระดับความเสี่ยง 

1.การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย   /   RM     IC 1.นโยบายการบริหารของภาครัฐ    /  RM      IC 

2.ระเบียบ ขอบังคับของมหาวทิยาลัย   RM     /   IC      RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 

 

 

  



แผนปฎบิัตกิารปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบรหิารท่ีมปีระสทิธภิาพและโปรงใส 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิตงิานอยางมคีุณธรรมความโปรงใส 

-กจิกรรมสรางความตระหนักในการปฏบัิติงานอยางมคีุณธรรมความโปรงใส 

-กจิกรรมอบรมการทําแผนจัดซื้อจดัจางในโครงการและการเบิกจายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

-กจิกรรมอบรมการใชระบบ e-budget 

เดอืนตุลาคม 2563 18,000 งานบริหาร 

2. โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) 

-กจิกรรมสรางจติสํานักอนุรักษสิ่งแวดลอม 

-กจิกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน 

-กจิกรรมเตรียมความพรอมเพื่อมุงสูสํานักงานสเีขยีว (Green office) 

-กจิกรรมอบรมการจัดการมลพษิและของเสยีท่ีเกดิขึ้นสํานักงานวทิยาลัยการศึกษา 

-กิจกรรมอบรมใหความรูการใชพลังงาน ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การลดภาวะโลกรอน และ

กฏหมายสิ่งแวดลอม 

-กจิกรรมการปองกันและรับมอืภาวะฉุกเฉนิ และกฏหมายความปลอดภัย 

เดอืนพฤศจกิายน 2563-

เดอืนพฤษภาคม 2564 

 

 

100,000 งานบริหาร 

3. โครงการปรับปรุงภูมทัิศนวทิยาลัยการศึกษานาอยู เดอืนธันวาคม 2563 400,000 งานบริหาร 

4. โครงการอบรมแนวทางความกาวหนาตําแหนงงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เดอืนมกราคม 2564 8,500 งานบริหาร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทํางานอยางมคีวามสุขสูผลสัมฤทธ์ิขององคกร (ศึกษาดูงาน) เดอืนมกราคม 2564 630,000 งานบริหาร 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑติตามมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 เดอืนกุมภาพันธ 2564 90,000 งานบริหาร 

7. โครงการจัดทําแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศึกษา เดอืนมนีาคม 2564 15,000 งานบริหาร 

8. โครงการการสื่อสารภายในองคกรเพื่อความสําเร็จและปฏบัิติงานอยางมคีวามสุข เดอืนมนีาคม 2564 14,485 งานบริหาร 



 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศึกษา เดอืนพฤษภาคม 2564 50,000 งานบริหาร 

10. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานและมาตราฐานขั้นตอนการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน  

วทิยาลัยการศึกษา  

เดอืนพฤษภาคม 2564 8,500 งานบริหาร 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศึกษา  

-กจิกรรมอบรมการเขยีนหนังสอืวชิาการ 

-กจิกรรมอบรมการใช MS office 

เดอืนมถิุนายน 2564 10,000 งานบริหาร 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวชิาการ เดอืนกรกฏาคม 2564 60,000 งานบริหาร 

13. โครงการสรางเครือขายทางวชิาการท้ังในและหรือตางประเทศ เดอืนกรกฏาคม 2564 100,000 งานบริหาร 

14. โครงการสรางขวัญและเสริมแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน  เดอืนสงิหาคม 2564 10,500 งานบริหาร 

15. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา เดอืนสงิหาคม 2564 100,000 งานบริหาร 

 


