
   

  
รายงานการกํากับตดิตามการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 



รายงานการกาํกับติดตามการดาํเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารท่ีมปีระสทิธภิาพและโปรงใส 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน 

โครงการปรับแผนกลยุทธวทิยาลัย

การศกึษา 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาเขารวมโครงการ 

รอยละ 85 งานแผน 20,000  ดําเนินการแลว 

มแีผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองและ

เปนไปในทิศทางเดยีวกันกับ

มหาวทิยาลัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน(Blog Gang) 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาไดรับการพัฒนาในสายงาน 
รอยละ 85 งานบริหาร 320,000   ไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

กิจกรรมระบบการประเมินสมรรถนะ

ของบคุลากรวทิยาลัยการศกึษา 

รอยละของผูตอบแบบประเมนิ รอยละ 85 งานบริหาร -  ดําเนินการแลว 

ไดผลการประเมนิมาพัฒนางาน 

โครงการพัฒนาบุคลากรสูตําแหนงทาง

วชิาการ 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ียื่นขอตําแหนงทางวชิาการ 

รอยละ 5 งานบริหาร 100,000  ไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการสนบัสนุนบุคลากรเพื่อการวจัิย 

สายวชิาการและสายสนับสนนุ 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีมผีลงานวจิัย 

1 เร่ือง งานบริหาร 290,000  ไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเพือ่เพิ่ม

ประสทิธภิาพในการทาํงาน 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีไดรับการอบรม 

รอยละ 30 งานบริหาร 181,325  ไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทาํงาน

อยางมคีวามสุขสูผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

ความพงึพอใจของบุคลากรตอการเขา

รวมโครงการ 

ไมนอยกวารอย

ละ 80 

งานบริหาร 210,000  ไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 



รายงานการกาํกับติดตามการดาํเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลกรในองคกรดานวชิาการ ความพงึพอใจของบุคลากรตอ

การเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวา

รอยละ 80 

งานบริหาร 375,000  ไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการจัดการสภาพแวดลอมนาอยูวทิยาลัยการศกึษา มพีื้นท่ีในการพักผอนเพิ่มขึ้น รอยละ 5 งานบริหาร -  ดําเนินการแลว 

พื้นท่ีสเีขยีวเพิ่มขึ้นตาม

ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 

กิจกรรมพัฒนาเว็บไซดของวทิยาลัย จํานวนของระบบสารสนเทศ

ไดรับการพัฒนา 

2 ระบบ งานบริหาร -  ดําเนินการแลว 

มชีองทางการติดตอ

วทิยาลัยฯ ผานระบบ

สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

โครงการพัฒนาคณุภาพบณัฑติตามมาตรฐานใน

ศตวรรษที่ 21 

รอยละความพงึพอใจของ

บัณฑติท่ีเขารวมโครงการ 

รอยละ 85 งานบริหาร 90,000  ดําเนินการแลว 

วทิยาลัยฯ นําขอเสนอแนะ

ของบัณฑติมาพัฒนาการ

ดําเนินโครงการฯในปตอไป 

โครงการอบรมเพื่อสรางความตระหนักในการทาํงาน

อยางมคีุณธรรมและความโปรงใส 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีไดรับการอบรม 

รอยละ 85 งานบริหาร 15,000  ดําเนินการแลว 

บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ

ปฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

 

  



รายงานการกาํกับติดตามการดาํเนนิการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน 

กิจกรรม จัดทํารายงานการประเมินคณุธรรมและความ

โปรงใสในการทาํงาน ITA 

วทิยาลัยไดเขารับการประเมนิ ระดับ A งานบริหาร -  ดําเนินการแลว 

วทิยาลัยฯ ไดผลการประเมนิ

ในระดับ A 

โครงการแนวทางการทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการปฏบิัตงิานอยางมีประสทิธภิาพ 

จํานวนของระบบสารสนเทศท่ี

นํามาใชในการปฏบัิติงาน 

3 ระบบ งานบริหาร 60,000  ดําเนินการแลว 

วทิยาลัยฯ มรีะบบ

สารสนเทศท่ีนํามาใชในการ

ปฏบัิติงานเพือ่ลดปญหาการ

ทุจริตได 

ระบบการประเมินการปฏบิัติงานของบคุลากร รอยละของผูตอบแบบประเมนิ รอยละ 85 งานบริหาร -  ดําเนินการแลว 

นําผลและขอเสนอแนะของผู

ประเมนิพัฒนาการ

ปฏบัิติงาน 

กิจกรรมการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร จํานวนชองทางการ

ติดตอสื่อสารภายในองคกร 

3 ชองทาง งานบริหาร -  ดําเนินการแลว 

วทิยาลัยฯ มชีองทางการ

รองเรียนและแกไขขอ

รองเรียนไดตามท่ีกําหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  



โครงการสรางความตระหนักในการปฏบิัตงิานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา สายสนับสนุน โดยผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ขวัญ สงวนเสรมิศรีและบุคลากรสายสนับสนุน ไดจัดโครงการสรางความตระหนักในการปฏบิัติงาน

อยางมีคุณธรรมความโปรงใส ณ หองประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยในโครงการมีกิจกรรม “จัดทําแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน” , กิจกรรม  

“จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และ กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การทํางาน

อยางโปรงใสสุจรติ ยุตธิรรมสรางจิตสํานกึในการตอตานการทุจริต โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี 

อยูศริ ิอาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรการออกกําลังการและการกฬีา มหาวทิยาลัยพะเยา 

  

  

 

  



โครงการจัดการสภาพแวดลอมนาอยู วทิยาลัยการศึกษา 

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา สายสนับสนุน โดยผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรีและบุคลากรสายสนับสนุน ไดจัดโครงการจัดการสภาพแวดลอมนาอยู  

ณ หองประชุมบัณฑติ วทิยาลัยการศกึษา โดยในโครงการไดมกีิจกรรมบรรยายเรื่อง “การเตรยีมความ

พรอมสํานักงานสีเขียว” และ“เกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว” และกิจกรรม 5 ส.วิทยาลัย

การศึกษา จากผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี อยูศิริ อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรการออก

กําลังการและการกฬีา มหาวทิยาลัยพะเยา 

    

  



โครงการแนวทางการทําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการปฏบิัตงิานอยางมปีระสทิธภิาพ 

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา สายสนับสนุน โดยผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรีและบุคลากรสายสนับสนุน ไดจัดโครงการแนวทางการทําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ”พัฒนาเว็บไซดของวิทยาลัย” และ

กิจกรรม ”การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร” เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่ 6  

การบรหิารที่มปีระสทิธิภาพและโปรงใส พรอมทัง้เปนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและสงผลใหงานในแตละฝายมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เปนการตอบสนองนโยบายของ

มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

  

  



โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานในศตวรรษท่ี 21 

 

วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ 2563 วิทยาลัยการศึกษา ไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 เพื่อทําการฝกซอมการเขารับพระราชทานปรญิญญาบัตรประจําปการศึกษา 

2561 ใหกับบัณฑติ มหาบัณฑติและดุษฎบีัณฑติ 

  

 

  



โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรและพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

วันที่  27 – 29 สิงหาคม 2563 ที่ผานมาวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวชิาการ ณ โรงแรมคาทลิยิา เมานเทน รสีอรท แอนด

สปา จังหวัดเชียงราย โดยในโครงการมีการนําเสนอแผนยุทธศาสตรในแตละดานของวิทยาลัย

การศึกษา และการบรรยายในหัวขอ “การพัฒนาบุคลาการสายวิชาการสูความกาวหนาทางวิชาการ” 

โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.วิทยา จันทรศิลา (อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ กิจกรรมระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา

บรรยายในหัวขอ “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ” โดยไดรับ

เกยีรตจิาก ดร.สาธติ เช้ืออยูนาน (รองคณบดฝีายบรหิาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา) 

  

  

  


