
 

 

 

 

 

  

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ความก้าวหน้าการ

ด าเนินการ 

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

-กิจกรรมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมี

คุณธรรมความโปร่งใส 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาที่ได้รับความรูเ้ร่ืองการ

ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจรติ 

รอ้ยละ 85 งานบริหาร 7,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-กิจกรรมอบรมการท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและ

การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาที่ได้รับความรูเ้ร่ืองการ

เบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง 

รอ้ยละ 85 งานบริหาร 5,500  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-กิจกรรมอบรมการใช้ระบบ e-buget รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาที่ได้รับความรูเ้ร่ืองการใช้

ระบบ e-buget 

รอ้ยละ 85 งานบริหาร 5,500  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) 

-กิจกรรมสร้างจิตส านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม 
รอ้ยละ 85 งานบริหาร 20,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ความก้าวหน้าการ

ด าเนินการ 

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม 
รอ้ยละ 85 งานบริหาร 20,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

-กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ส านักงานสีเขยีว 

(Green office) 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม 
รอ้ยละ 85 งานบริหาร 20,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ วิทยาลัยการศกึษามีพ้ืนที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 5 

% 

งานบริหาร 500,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการอบรมแนวทางความก้าวหน้าต าแหน่งงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน  

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาทีไ่ด้รับการอบรม 
รอ้ยละ 85 งานบริหาร 8,500  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากโครงการมี

ความซ้ าซ้อนกับ

มหาวิทยาลัย 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ความก้าวหน้าการ

ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมี

ความสุขสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (ศึกษาดูงาน) 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาทีเ่ข้ารว่มโครงการ 
รอ้ยละ 85 งานบริหาร 630,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ติดสถานการณ์ COVID19 

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานในศตวรรษ

ที่ 21 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาทีเ่ข้ารว่มโครงการ 
รอ้ยละ 85 งานบริหาร 90,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ติดสถานการณ์ COVID19 

โครงการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน วทิยาลัยการศึกษา 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาที่เข้าร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 85 งานบริหาร 15,000  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ติดสถานการณ์ COVID19 

โครงการการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและ

ปฏบิัติงานอย่างมีความสุข 

รอ้ยละของบุคลากรวิทยาลัย

การศกึษาที่เข้าร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 85 งานบริหาร 14,485  ด าเนินการแล้ว 

 ระหว่างด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ติดสถานการณ์ COVID19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

  



โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

กิจกรรม “สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส” 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบรหิาร จัดโครงการสร้าง

ความตระหนักในการปฏิบตัิงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “สร้างความตระหนักในการ

ปฏบิัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

facebook live ผ่านเพจ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยในกจิกรรมรับได้เกียรตจิาก นายยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทจุรติช านาญ

การ ได้กล่าวถึง แนวคิดเร่ือง “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” รูปแบบของผลประโยชนท์ับซ้อนทั้ง 10 รูปแบบ 

รวมไปถึงพระราชบัญญตัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แนว

ทางการรบัมอืกับการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

   

  



โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

กิจกรรม “อบรมการใช้ระบบ e-Budget” 

 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้าง

ความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมการใช้ระบบ  

e-Budget”ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่าน Facebook live ในเพจ 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ นายฤทธิ

ชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และนายติณณภัทร์ ติปัญญา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ สังกัดกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาให้ความรู้ถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ  

e-Budget ในการขอใช้งบประมาณในการท าโครงการต่างๆ และการจัดซ้ือจัดจ้าง 

   
  



โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส  

กิจกรรม “อบรมการท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและ การเบิกจ่ายโครงการจาก

งบประมาณภายนอก” 

 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้าง

ความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมแผนจัดซ้ือจัดจ้างใน

โครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก”ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา และ Live ผ่านโปรแกรม Microsoft Team 

ในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ การท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการ โดยวิทยากร นายณัฐวุฒิ 

เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา และบรรยายหัวข้อ การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณ

ภายนอก โดยวิทยากร นางวรรณิภา เหล็กสิงห์ หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  
  



โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม (SE Green & Clean)  

กิจกรรม “สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 

 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหารจัดจัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์

โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม (SE Green & Clean) “กิจกรรม สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส านักงาน มีการบริโภคทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดปรมิาณการปล่อยกา๊ช

เรือนกระจก ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่ส านักงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในระดับ

สากล ณ ห้องประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณาสาร

และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานเข้าสู่ส านักงานที่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเกณฑ์การประเมินของ Green Office ทั้ง 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวช้ีวัด 

  
  



โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม (SE Green & Clean)  

กิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพ่ือมุง่สู่ส านักงานสีเขียว (Green office)” 

 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการประชุมอบรมแนวทางการเตรียมความ

พร้อมการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อม เพ่ือขอรับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว  

(Green Office) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ผู้เช่ียวชาญ การด าเนินงานในโครงการ

ส่งเสริมส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จาก งานส่ิงแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรให้

ความรู้เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินส านักงานสีเขียว (Green 

Office)  

  

 

 


