
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ Output Outcome ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

โครงการประเมินแผน

ยุทธศาสตร์  

1. เพื่อติดตามการ

ดำเนนิงานตามตัวบ่งชี ้

ของแผนกลยุทธ์ 

2. เพื่อนำผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ 

1. ติดตามการดำเนนิงาน

ตามตัวบ่งชี ้ของแผนกล

ยุทธ์ ปีละ 2 ครัง้ 

2. นำผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะ

วทิยาศาสตร์ในปี  ต่อไป 

1.รายงานการ

ประเมินตนเอง

แผนกลยุทธ์ 

2. รายงานผล

การประเมิน

แผนกลยุทธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

3,000 ได้ดำเนนิการตดิตามการดำเนนิงาน

ตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์และเพื่อ

นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์ โดยจัดโครงการขึ้นในวันท่ี 27 

ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะ

วทิยาศาสตร์ 1 พบวา่ ตัวช้ีวัดท่ี

ตัง้เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการ

ดำเนนิงานได้ร้อยละ 76.81 

โครงการตดิตามและ

ประเมินผลการดำเนนิงาน

ด้านการเงินและงบประมาณ

ของคณะวทิยาศาสตร์  

1 เพื่อควบคุม/ตดิตาม

การดำเนนิงานดา้น

การเงินและ

งบประมาณให้มีความ

ถูกต้อง โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

2 เพื่อนำผลการ

ประเมินการดำเนนิงาน

ด้านการเงินและ

งบประมาณมา

ปรับปรุงและ

พัฒนาการดำเนนิงาน

1. ทำให้ดำเนินงานดา้น

การเงินและงบประมาณ

ของคณะฯเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารจัดการท่ีดี 

2. ทำให้ดำเนินงานดา้น

การเงินและงบประมาณ

ของคณะฯไปปรับปรุงและ

พัฒนาการดำเนนิงานดา้น

ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

1. มแีนวทาง 

ขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิาน ที่

สะดวกและ

ชัดเจนมาก

ยิ่งขึน้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

2,000 ยังไม่ได้ดำเนินงาน เน่ืองจากอยูใ่น

ไตรมาส 3 



แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ Output Outcome ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

ด้านดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

โครงการตดิตามและ

ประเมินผลการดำเนนิงาน

ด้านความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน  

เพื่อควบคุม/ตดิตาม

การดำเนนิงานดา้น

ความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ให้มี

ประสิทธิภาพ 

1. ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีทำให้

เกิดความเสี่ยง  

2. มีการนำผลการประเมิน

งานดา้นความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน มาปรับปรุง

และพัฒนาการดำเนนิงาน

ด้านดังกล่าว ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. ความเส่ียง

ของคณะลดลง 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

3,000 ดำเนนิการจัดทำแผนควบคุม เมื่อ 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 และอยู่

ระหว่างการดำเนนิการตดิตามการ

ดำเนนิงานดา้นความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน รอบ 6 และ 12 เดอืน  

กิจกรรม รายงานคา่ใชจ้่าย

นำ้มันรถตู ้ปี 2564 แสดง

เป็นรายเดอืนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 

เพื่อควบคุม/ตดิตาม

การดำเนนิงานดา้น

ค่าใชจ้่ายนำ้มันรถตู ้ให้

มปีระสิทธิภาพ 

ได้ควบคุม/ตดิตามการ

ดำเนนิงานดา้นค่าใชจ้า่ย

นำ้มันรถตู ้ให้มี

ประสิทธิภาพ 

นำวางแผนการ

ใชจ้่าย/โอน

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

0 ได้จัดทำรายงานรายงานค่าใชจ้า่ย

นำ้มันรถตู ้ปี 2564 แสดงเป็นราย

เดอืนทุกเดือนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 

กิจกรรม รายงานค่าปรับ

วัสดุอุปกรณ์เสียหายและ

ค่าบริการเครื่องมือ

วทิยาศาสตร์ ปี 2564 แสดง

เป็นรายเดอืนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 

เพื่อควบคุม/ตดิตาม

การดำเนนิงานดา้น

ค่าปรับวัสดุอุปกรณ์

เสียหายและค่าบริการ

เครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

ได้ควบคุม/ตดิตามการ

ดำเนนิงานดา้นค่าปรับ

วัสดุอุปกรณ์เสียหายและ

ค่าบริการเครื่องมือ

วทิยาศาสตร์ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

นำวางแผนการ

ใชจ้่าย/โอน

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กัลยา จำปาทอง 

0 ได้จัดทำรายงานคา่ปรับวัสดุอุปกรณ์

เสียหายและค่าบริการเครื่องมือ

วทิยาศาสตร์ ป ี2564 แสดงเป็นราย

เดอืนทุกเดือนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 



แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ Output Outcome ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรม รายงานวัสดุ

คงเหลอื ปี 2564 แสดงเป็น

รายเดอืนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 

เพื่อควบคุม/ตดิตาม

การดำเนนิงานดา้น

วัสดุคงเหลอื ให้มี

ประสิทธิภาพ 

ได้ควบคุม/ตดิตามการ

ดำเนนิงานดา้นวัสดุ

คงเหลอืให้มีประสิทธิภาพ 

นำวางแผนการ

ใชจ้่าย/โอน

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

0 ได้จัดทำรายงานวัสดุคงเหลอื ปี 2564 

แสดงเป็นรายเดอืนในท่ีประชุมทุก

เดอืนคณะกรรมการประจำ 

กิจกรรม รายการค่าถ่าย

เอกสารปี 2564 แสดงเป็น

รายเดอืนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 

  นำวางแผนการ

ใชจ้่าย/โอน

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

 ได้จัดทำรายการคา่ถ่ายเอกสารปี 

2564 แสดงเป็นรายเดอืนทุกเดือนใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจำ 

กิจกรรม รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจำป ี

พ.ศ.2564 แสดงเป็นราย

เดอืนในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ 

  นำวางแผนการ

ใชจ้่าย/โอน

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

 ได้จัดทำรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณ ประจำป ีพ.ศ.2564 

แสดงเป็นรายเดอืนทุกเดือนในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจำ 

กิจกรรม แจ้งโครงการท่ีต้อง

ขออนุมัติ/ดำเนนิโครงการ ใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจำ 

  นำวางแผนการ

ใชจ้่าย/โอน

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัลยา จำปาทอง 

 ได้จัดทำรายงานโครงการท่ีต้องขอ

อนุมัติ/ดำเนนิโครงการ ทุกเดือนในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจำ 



แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ Output Outcome ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

โครงการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน   

เพื่อรับการประเมิน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

นำผลการประเมินมา

ปรับปรุง/พัฒนาการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ 

ได้รับการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุง/

พัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ 

เล่ม SAR/CAR 

จำนวน 11 

หลักสูตร 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ธนกฤต เทียน

หวาน 

100,000 ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

และผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน จาก

คณะกรรมการทุกสิน้ปีการศึกษา 

และนำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน

และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 


