
 

 

 
 

การด าเนนิงานตามมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรงใส 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 



การเปิดเผยข้อมูล OIT มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

รายงานการติดตาม การด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

เพิ่มสถานะการด าเนินงาน ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566 จัดท ารายงานติดตามเสนอที่ประชุมบริหารทุก
เดือน และจัดท าสรุป รอบ 6 เดือน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รายงานผลการส ารวจ ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

มอบหมายให้แต่ละงานจัดท า
แบบส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 

เมษายน 2555 -ตุลาคม 2565 มีผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จาก 
3 ส่วน ได้แก่ ความพึงพอการให้บริการผ่าน
เว็บไซต์คณะฯ , ความพึงพอใจการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงาน , และความพึงพอใจ
การให้บริการห้องปฎิบัติการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจ าปี      

เพิ่มข้อเสนอแนะ / ปัญหาและ
อุปสรรค  

ตุลาคม 2565 จัดท ารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือน และจัดท าสรุป รอบ 12 
เดือน 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

เพิ่มข้อเสนอแนะ / ปัญหาและ
อุปสรรค 

ตุลาคม 2565 จัดท ารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือน และจัดท าสรุป รอบ 12 
เดือน 

นักวิชาการพัสดุ 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 

เพิ่มข้อเสนอแนะ / ปัญหาและ
อุปสรรค 

ตุลาคม 2565 จัดท ารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือน และจัดท าสรุป รอบ 12 
เดือน 

นักวิชาการพัสดุ 

การด าเนินการตาม นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ร า ย ง า น ใน ที่ ป ร ะ ชุมฝ่ า ย
บริหารทุกเดือน 

ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566 จัดท ารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือน และจัดท าสรุป รอบ 12 
เดือน 

งานบุคลากร 

การด าเนินการตาม นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ร า ย ง า น ใน ที่ ป ร ะ ชุมฝ่ า ย
บริหารทุกเดือน 

ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566 จัดท ารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือน และจัดท าสรุป รอบ 12 
เดือน 

งานบุคลากร 

รายงานผลการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 

จั ดท า ร า ย ง าน เ สน อแ ก่ ที่
ประชุมฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ /ปัญหาและ
อุปสรรค 

ตุลาคม 2565 จัดท ารายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุกเดือน และจัดท าสรุป รอบ 12 
เดือน 

งานบคุลากร 



แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 

จัดท ามาตรการ ตามแนว
ปฎิบัติของมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2565 มีแนวปฎิบัติ เพื่อให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมี
ช่องทางในการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หลัก
ของคณะแพทยศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงาน 

ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพิ่ ม ช่องทางร้องเรียนการ
ทุจริต โดยแยกชัดเจนจากการ
ร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ทั่วไป 

ตุลาคม 2565 มีแนวปฎิบัติ เพื่อให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมี
ช่องทางในการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หลัก
ของคณะแพทยศาสตร์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

การด าเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพิ่มแผนจัดการความเสี่ยง 
โดยท าการวิเคราะห์และจัดท า
พร้อมกับ RM-Plan 

สิงหาคม 2565 รายงานการด าเนินการตามแผนความเสี่ยง RM-
6 และ RM-12 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รายงานการติดตาม การด าเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ด าเนินการและรายงานผลตาม
แผนการปัองกันการทุจริต 

ตุ ลาคม 2565  –  มีนาคม 
2566 

ด าเนินการและรายงานผลตามแผนการปัองกัน
การทุจริต และท ารายงานผลทุก 6 เดือน 

หัวหน้าส านักงาน 

รายงานผลการด าเนินการ ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

ด าเนินการและรายงานผลตาม
แผนการปัองกันการทุจริต 

ตุลาคม 2565  ด าเนินการและรายงานผลตามแผนการปัองกัน
การทุจริต และท ารายงานผลทุก 12 เดือน 

หัวหน้าส านักงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในหน่วยงาน 

วิเคราะห์ และจัดท ามาตรการ
ฯ จากผลการประเมิน ITA ใน
ปีที่ แล้ ว  เพื่ อ เป็นแนวทาง
ปรับปรุงในปีงบต่อไป 

ตุ ลาคม 2565  –  มีนาคม 
2566 

ได้ด าเนินการปรับปรุงตามมาตรการที่วางไว้ทุก
ข้อที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

หัวหน้าส านักงาน 

การด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

ด า เนินงานตามมาตรการ
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ฯ  แ ล ะ
รายงานผลทุก 6 เดือน 

ตุ ลาคม 2565  –  มีนาคม 
2566 

ด าเนินการตามแผนและรายงานผลตามแผนฯ 
ทุก 6 เดือน 

หัวหน้าส านักงาน 

 

 


