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วิทยาลัยการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) (ฉบับ

ปรับปรุง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561– 2580) แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 

2565) ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) 

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบานสําคัญที่เกี่ยวของ แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(พ.ศ. 2561-2564) โดยมุงเนนแนวทางการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

ปองกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพื่อใหบุคลากรวทิยาลัยการศึกษา มีทัศนคติ และคานิยมที่

ไมยอมรับการทุจริต มีจิตสํานึกตอตานกาทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ และ

การดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทําขึ้นโดยให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 

รวมถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริต ใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน สรางระบบการบริหารใหเกิดความโปรงใส และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในของ

วทิยาลัยการศกึษา อยางเปนรูปธรรมตอไป 
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 หลักการและเหตุผล 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนการขับเคลื่อนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

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

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สํานักงาน ป.ป.ท รวมถึงมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐและนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวของโดยมุงเนนแนวทางการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกัน

การทุจริต และปราบปรามการทุจริตเพื่อใหบุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และคานิยมที่ไม

ยอมรับการทุจรติ มจีติสํานกึตอตานการทุจริต รวมทัง้มคีวามพึงพอใจในคุณภาพการใหบรกิาร และการ

ดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน และดําเนินการตาม

พันธกิจอยางโปรงใส โดยไดกําหนดกิจกรรมใหครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA) ประจําป พ.ศ. 2565 และใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 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
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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 มีบทบาทสําคัญ

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 
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศ ทุกระดับและ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหา ความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรยีบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมติรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการ ภัยพิบัติรักษา

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของ จากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ สงเสรมิการคา 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) การยกระดับการศกึษาและการเรยีนรูใหมคีุณภาพเทาเทยีมและทัว่ถงึ 

(3) ปลูกฝงระเบยีบวนัิย คุณธรรม จรยิธรรม คานมิที่พงึประสงค  

(4) การสรางเสรมิใหคนมสีุขภาวะที่ด ี

(5) การสรางความอยูดมีสีุขของครอบครัวไทย  

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกจิและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ  

(3) มสีภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5. ดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

(2) วางระบบบริหารจัดการนาใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนา เนนการปรับ ระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

(4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมอืงที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(6) การใชเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม  

6. ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกจิของหนวยงานภาครัฐใหมขีนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 

(6) พัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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  แผนปฏบิัติการปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใส และมธีรรมาภบิาล 

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

ตระหนักในการปฏบิัตงิาน

อยางมคีุณธรรมความ

โปรงใส 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 

 สงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส 

การประเมนิ ITA ระดับ

มหาวทิยาลัยไมต่ํากวา 

ระดับ A 

ผานเกณฑการประเมนิ 

ITA 

1 1 1 1 1 -โครงการแนวปฏิบัตกิาร

จัดทําแผนความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

 สงเสริมใหผูบริหาร 

บุคลากร นสิติ และ

นักเรียน ปฏบิัตติาม

ประมวลจริยธรรรม

อยางเครงครัด 

ขอรองเรียนดานคุณธรรม

และความโปรงใส และขอ

รองเรียนที่ไดรับการแกไข 

จํานวนเร่ืองหรือจํานวนขอ

รองเรียนดานคุณธรรม

และความโปรงใส ที่เขาสู

กระบวนการรับเร่ือง ที่

ไดรับการแกไขและสง

ขอมูลยอนกลับไปยังผู

รองเรียน 

     -โครงการแนวปฏบิัตวิา

ดวยระเบยีบและขอบังคับ

การเบกิจายงบประมาณ 

-โครงการการใหความรู

เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจาง

พัสดุที่รัฐตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน 

-โครงการแนวปฏิบัตเิร่ือง

การมอบอํานาจของ

ผูบริหารตามระเบยีบ

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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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. ระบบประเมินความตองการดาน

ขดีความสามารถและอัตรากําลงั

บุคลากร 

2. วธิกีารประเมนิทักษะ และ

สมรรถนะบุคลากร  

3. ระบบใหการรับรองคุณวุฒ ิ

(certifications) หรือประกาศนยีบัตร

ดานทักษะความสามารถของ

บุคลากร 

4. ระบบความกาวหนาของบุคลากร

ในระดับตางๆ (staffing levels) 

5. ระบบการสรรหา วาจาง และดูแล

บุคลากรใหม (New WORKFORCE 

Members)  

6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนนุการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR SMART) 

ฯลฯ 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุนวทิยาลัย

การศกึษา 

-โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการปฏบิัตงิาน

บุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกดิการพัฒนาและมี

ประสทิธภิาพ 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใน

องคกรดานวชิาการ 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อ

การทํางานอยางมี

ความสุขสูผลสัมฤทธิ์

ขององคกร 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลติ 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

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  

1. ระบบและกลไกใช

ประโยชนอยางเต็มที่จาก

สมรรถนะหลักขององคกร 

ผลประเมนิความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มตีอรูปแบบการทํางาน

และการบริหารบคุลากรเพื่อ

ความสําเร็จในงาน 

1 1 1 1 1 -โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเขาสู

ตําแหนงสูงขึ้นสาย

สนับสนุน 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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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

สําหรับบุคลากร 

(WORKFORCE 

Benefits and 

Policies) 

สนับสนุนบคุลากร

โดยจัดใหมี

สวัสดกิาร สทิธิ

ประโยชน และ

นโยบายสนับสนุน

ความตองการของ

บุคลากรที่

หลากหลาย 

ระบบสวัสดกิารและสทิธิ

ประโยชนของบุคลากร 

รอยละความพงึพอใจของ

โครงการที่เกี่ยวกับการจัด

สวัสดกิารของบุคลากร

วทิยาลัย 

80 80 80 80 80 -โครงการ

สนับสนนุชุดแตง

กายสําหรับ

ปฏบิัตงิานของ

บุคลากร 

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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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 

 

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 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลติ 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

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 

 

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 ี

สงเสริมการปฏบิตังิาน

และการพัฒนาที่ดแีละ

มปีระสทิธภิาพ และนํา

แนวปฏบิัตทิี่ด ี(Best 

Practise) ไปใชประโยชน 

การพัฒนาผลการ

ปฏบิัตงิาน 

(PERFORMANCE 

Development) Practise) 

ไปใชประโยชนมาใชใน

การพัฒนาองคกร 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน และแนวปฏบิัติ

ที่ด ี(Best Practise) 

ระบบประเมนิการ

ทํางานของบุคลากร

วทิยาลัยการศกึษา 

1 1 1 1 1 โครงการจัดทํา

แผนพัฒนา

บุคลากร แผนการ

เงนิ และแผนพัสดุ 

ใหมผีลสัมฤทธิ ์

รองคณบดฝีาย

บริหาร 
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กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลติ 
คาเปาหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 

5.7.2 พัฒนา

ประสทิธผิลของ

การเรียนรูและ

การพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

กําหนดวธิปีระเมนิ

ประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพของระบบ

การเรียนรูและการ

พัฒนา 

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 

 

 

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 

 



 

  

  17 

 

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 
 

 

 

 

 




