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ค าน า 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

และการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวม 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2  จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผล 

การด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-

19) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์  

ล็อคดาวน์ของรัฐบาล 

  มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

ของผูบ้ริหารส่วนงานและหนว่ยงาน ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

        

             กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ที่ 1 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด  

(A life of wisdomis the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

(Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้เปน็

หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลยัพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อ

นวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิต

ก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสาน

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า  

และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมา  

ภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกจิ         

   ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วย ( 1) ผลิตคนไทย 

ในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในระหว่างที่ประเทศชาติเกดิภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

    ผลรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 6 เดือน  

ของรองอธิการบดี มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นรอ้ยละ 20.78 ตัวชีว้ัด Super KPI บางรายการโดยเฉพาะ

ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนิสิต จะท าการเบิกจ่ายเมื่อเปิดภาคการศึกษาในเดือน

มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  

       การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

ของทุกส่วนงาน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 25.30 ผลการรายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็น  ร้อยละ 28.30 

ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี  มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

รวมทั้งหมด คดิเป็นร้อยละ 22.29 ดังรายงานดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 



หนา้ที่ 2 

 

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดส าคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด

ภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสรา้งปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล”  ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์   

7 กลยุทธ์  23 มาตรการ 10 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัด

การด าเนินงานตามแผน (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อ ชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย   

1 เป้าประสงค์  3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัด การด าเนินงาน

ตามแผน (KPI) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการเสริมสรา้งและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน 

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชีว้ัดการ

ด าเนินงานตามแผน (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย  

  1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI)  และ 8 ตัวชี้วัดการด าเนินงาน

ตามแผน (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์  

5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชีว้ัดภารกิจเรง่ด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชีว้ัดการด าเนินงานตามแผน (KPI) 

โดยมีผลรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ในรอบ 6 

เดือน  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ที่ 3 
 

2. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามที่ คณะและส านักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการของส่วนงานตนเองเรียบร้อย

แล้ว จะน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มาใช้ในการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 6 เดือน โดยมีรายงานผลการประเมินความส าเร็จ ได้แก่ ผลการรายงานงบประมาณและการเบิกจ่ายจริง ผลการรายงาน

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการ

เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 

1 โครงการส่งเสริมการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เม.ย. 2563  – พ.ค. 2563 60,000 - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2 โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563 8,000 2,060 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3 โครงการคุณธรรมและจรยิธรรม ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 46,000 - คณะเภสัชศาสตร์ 

4 โครงการก ากับและควบคุมธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 

ม.ค. 2562 – ม.ิย. 2563 30,000 - คณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ 

 

5 โครงการสร้างความตระหนักในการ

ปฏิ บัติงานอย่างมีคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

พ.ย. 2562 – ม.ค. 2563 15,000 - วทิยาลัยการศึกษา 

 

6 โครงการอบรมเพื่อสง่เสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

วทิยาเขตเชยีงราย 

ม.ีค. 2563  – ม.ิย. 2563 5,000 - วทิยาเขตเชยีงราย 

 



หนา้ที่ 4 
 

 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการ

เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 

7 โครงการส่งเสริมการบริหารงาน 

ภายใตห้ลักITA 

ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563 50,500 - โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

8 โครงการเสริมสร้างวัฒนาธรรม

สุจรติ 

ม.ีค. 2563 – พ.ค. 2563 10,000 - กองการเจ้าหนา้ที่ 

9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ค. 2563 – ก.ย. 2563 100,000 - กองแผนงาน 

10 โครงการส่ ง เส ริมจรรยาบรรณ

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 

ส.ค. 2563 – ส.ค. 2563 30,000 - สภาพนักงาน 

11 โครงการเวทีสะท้อนความคิดเห็น

และความตอ้งการของบุคลากร 

ม.ิย. 2563 – ก.ค. 2563 5,000 - สภาพนักงาน 

12 โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 

มหาวทิยาลัยพะเยา  

ก.พ. 2563 - ม.ีค. 2563 14,800 14,578 กองกิจการนสิิต 

13 ก า ร ป ร ะ เ มิ น  UPITA (Pre-

Assessment) ระดับหนว่ยงานภายใน 

พ.ค. 2563 - ม.ิย. 2563 0 0 กองแผนงาน 

 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ของทุกส่วนงาน มีจ านวน

โครงการรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ พบว่า มีการจัดท าโครงการจ านวน 3 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ในประเทศไทยที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์  

ล็อคดาวน์ของรัฐบาล


