
การดำเนนิงานตามมาตรการสงเสรมิการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส คณะเทคนิคการแพทย 

รายงานวนัที ่31 มกราคม 2565 

 

 ตามที่คณะเทคนิคการแพทยไดกำหนดมาตรการสงเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสนั้น 

คณะเทคนิคการแพทยไดดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดจำนวน 5 ขอ ดังนี้ 

 

1. มีการแตงตั้งคณะทำงานดานคุณธรรมและความโปรงใสคณะเทคนิคการแพทย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. กำหนดขอมูลและผูรับผิดชอบ Open Data Integrity and Transparency Assessment  

ขอ ขอมลูทีต่องเตรยีม ผรูบัผดิชอบ 

ตวัชี้วัดยอย 9.1 ขอมลูพืน้ฐาน 

01 โครงสราง โครงสรางการแบงงานของคณะฯ  หัวหนางานบริหารทั่วไป 

02 ขอมูลผูบริหาร ผูบริหารคณะเทคนิคการแพทย 

ประกอบดวยภาพ ชื่อนามสกุล และ

ชองทางการติดตอเปนรายบุคคล 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

03 อำนาจหนาที ่ อำนาจหนาที่ผูบรหิารตามกฎหมาย หัวหนางานบริหารทั่วไป 

04 แผนยุทธศาสตร หรือ 

แผนพัฒนาสวนงาน 

แผนยุทธศาสตร คณะเทคนคิการแพทย  หัวหนางานนโยบายและแผน 

05 ขอมูลการติดตอ  แสดงขอมูลการตดิตอ ที่อยูสวนงาน 

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแผนที่ตั้งของ

คณะฯ  

คุณภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

06 กฎหมายที่เกี่ยวของ แสดงกฎหมายที่ของกับการปฏิบติังาน 

Link ไปที่ website มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คุณอนุรักษ  บุญปน ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ  

การประชาสมัพนัธ 

07 ขาวประชาสัมพันธ  Link ไปที่ website ขาวสารตาง ๆ ของคณะฯ  คุณอนุรักษ  บุญปน ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

การปฏสิมัพันธขอมลู 

08 Q&A แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามขอมูลตาง ๆ ของคณะฯ ไดแก 

Facebook  กลองขอความ 

VOC คณะเทคนิคการแพทย  

คุณอนุรักษ บุญปน  ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

09 Social Network แสดงชองทางสังคมออนไลนคณะฯ ไดแก 

Facebook คณะฯ Facebook กิจการ

นักศึกษา 

คุณอนุรักษ บุญปน  ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

ตวัชี้วัดยอยที ่9.2 การบรหิารงาน 

010 แผนการดำเนินงาน

ประจำป  

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  

2563 -2565 

หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

011 รายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินงาน 

รายงานการติดตามผลการปฏิบัตกิาร      

ตามแผน ประจำปงบประมาณ 2563            

และประจำปงบประมาณ 2564 

หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 



012 รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป  

รายงานผลการดำเนินงานประจำป  
 

 

หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

013 คมูือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

ลิงคขอมูลไปท่ีเว็บไซตมหาวิทยาลยั      

ดานการจัดการศกึษา 

ดานวิจัย 

ดานแผน 

ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานปฏิบัติการทั่วไป      

คุณอนุรักษ บุญปน  ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

014 คมูือมาตรฐานการ

บริการ 

ลิงคขอมูลไปท่ีเว็บไซตมหาวิทยาลยั          

ดานการจัดการศกึษา 

ดานการวิจัย 

ดานแผน 

ดานวิชาการ 

ดานปฏิบัติการทั่วไป 

คุณอนุรักษ บุญปน  ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

015 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบริการ 

แสดงขอมูลสถิติการใหบริการ 

ลิงคขอมูลไปที่หนาเว็บไซตคณะเทคนิค

การแพทย  สำหรับการบริหารงาน 

 ขอมูลตัวชี้วัดพื้นฐาน – Service  

คุณอนุรักษ บุญปน  ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

016 รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

ผลสำรวจความพึงพอใจการใหบรกิารดาน

ตาง ๆ ไดแก 

-  ความพึงพอใจตอการใชบริการ

หองสมุด  ประจำปงบประมาณ 2564  

-  ความพึงพอใจนักศึกษาระดบัปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป

การศึกษา 2564  

-  ความพึงพอใจผูรับบริการศูนยบริการ

เทคนิคการแพทยคลินิก ประจำป

งบประมาณ 2564  

- ความพงึพอใจการจัดอบรม/ประชุม  

 

 

 

-บรรณารักษหองสมดุคณะฯ 

 

-หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

 

 

-เลขานุการสำนักงานศูนยบริการฯ 

 

 

 

-หัวหนางานบริหารทั่วไป 

017 E-service ชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับ

บริการ   -โปรแกรมสมัครงาน 

-หัวหนางานบริหารทั่วไป 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 

018 แผนการใชจาย

งบประมาณประจำป  

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

งบประมาณ  

หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 



019 รายงานการกำกับ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณประจำป  

รายงานผลการใชจายเงินประจำเดือน 

ประจำปงบประมาณ  

หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

020 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณประจำป 

รายงานผลการใชจายเงินประจำป หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

021 แผนการจัดซื้อจัดจาง

หรือแผนการจัดหาพสัดุ 

แผนการจดัซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา

พัสด ุ

หัวหนางานการเงินฯ 

022 ประกาศตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

หรือ การจัดหาพัสด ุ

ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด

จาง  

หัวหนางานการเงนิฯ 

023 สรุปผลการจัดซื้อหรือ

จัดจาง หรือ การจัดหา

พัสดุรายเดือน 

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง หัวหนางานการเงนิฯ 

024 รายงานผลการจัดซื้อ 

จัดจาง หรือ การจัดหา

พัสดุประจำป 

ผลการจัดซื้อจางจางของคณะฯ ประจำป

งบประมาณ 2564 

หัวหนางานการเงนิฯ 

ตวัชี้วัดยอย 9.4 การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

025 นโยบายการ

บริหารงานบุคคล 

แผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ 2563-2565 

และแผนอตัรากำลังคณะฯ  

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

026 การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา

บุคลากร ประจำปงบประมาณ 2565 ไตร

มาสที่ 1 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

027 หลักเกณฑการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร

บคุคล 

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

028 รายงานผลการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลประจำป 

รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา

บุคลากร ประจำปงบประมาณ 2564 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

029 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 

ระบบการจัดการขอรองเรียน VOC              

คณะเทคนคิการแพทย 

คุณจรยิาพร สริุยะปอ 

030 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรยีนการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบ 

แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ 

แจงขอรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบ 

คุณจรยิาพร สริุยะปอ 

031 ขอมูลสถิติเร่ือง

รองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

- รายงานขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรยีน

การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ปงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1) 

เลขานุการคณะฯ และ 

คุณจรยิาพร สริุยะปอ 



032 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 

แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกแสดงความ

คิดเห็นตอการดำเนินงานของคณะฯ 

Facebook Messenger 

ชองทางการรองเรียนออนไลน  

คุณอนุรักษ บุญปน  ฝาย IT  

และคณุภัทรศยา จาราช  

ฝายประชาสัมพันธ 

033 การเปดโอกาสใหมี

สวนรวม 

รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมผูบรหิาร

สัญจรพบบุคลากรทุกหนวยงาน 

คุณจรยิาพร สริุยะปอ 

034 เจตจำนงสุจรติ

ผูบริหาร 

ออกประกาศคณะเทคนิคการแพทย เรื่อง 

เจตจำนงสจุริตในการบริหารงานคณะ

เทคนิคการแพทย 

เลขานุการคณะฯ  

035 การมีสวนรวมของ

ผูบรหิาร  

รายงานการจัดกิจกรรมผูบริหารสญัจร

พบปะบุคลากรภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือ

แสดงถึงการมสีวมรวมของผูบริหาร การรับ

ฟงปญหา และการใหความสำคัญในการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการของคณะฯ ทกุ

พันธกิจ 

คุณจรยิาพร สริุยะปอ 

036 การประเมินความ

เสี่ยงการทจุริตประจำป  

ผลการประเมินผูบรหิารเปนรายบคุคล หัวหนางานนโยบายและแผน 

037 การดำเนินการเพื่อ

จัดการความเสีย่งทจุริต 

ดำเนินการตามคมูือการประเมินคณุธรรม

และความโปรงใสของมหาวิทยาลยั 

เลขานุการคณะฯ 

038 การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดานตาง ๆ 

ประจำป –พิธีมอบรางวัล 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

039 แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

การควบคุมภายใน และระบบการควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

040 รายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินการ

ปองกันการทุจริตประจำป 

รายงานการควบคมุภายใน หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

041 รายงานผลการ

ดำเนินการปองกันการ

ทุจริตประจำป 

ในสวนของคณะฯ ไมไดจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตประจำปในป พ.ศ.

2564 อยางไรก็ตามคณะฯ ใชระบบการ

ควบคุมภายในในการกำกับติดตามกฎ 

ระเบียบขอบังคับ และมีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได 

หัวหนางานนโยบายและแผน 

042 มาตรการสงเสรมิ

คุณธรรมและจรยิธรรม

ความโปรงใสภายในสวน

งาน 

การกำหนดผูรับผดิชอบเพื่อขับเคลื่อน

การสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส

ภายในคณะเทคนิคการแพทย 

รองคณบดฝีายบริหาร 



042 มาตรการสงเสรมิ

คุณธรรมและจรยิธรรม

ความโปรงใสภายในสวน

งาน 

การกำหนดผูรับผดิชอบเพื่อขับเคลื่อน

การสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส

ภายในคณะเทคนิคการแพทย 

รองคณบดฝีายบริหาร 

043 การดำเนินการตาม

มาตรการสงเสรมิคณุธรรม

และความโปรงใสของสวน

งาน 

ดำเนินการตามคมูือการประเมินคณุธรรม

และความโปรงใสของมหาวิทยาลยั 

รองคณบดฝีายบริหาร 

 

  



3. ประกาศคณะเทคนิคการแพทย เรื่อง เจตจำนงสุจริตการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

  



4. ดำเนินกิจกรรมเผยแพรสรางจิตสำนึกใหแกบุคลากรในการตอตานทุจริตท่ีกำหนดไว โดยเผยแพรผาน

หนาเว็ปไซตของคณะ 

5. ติดตามและดำเนินการจัดการขอรองเรียนจากระบบ VOC คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทุกชองทางการรองเรียนของคณะฯ ซึ่งจากการติดตามในไตรมาส ที่ 1 

ของป 2565 พบวาไมมีการแจงรองเรียนทุจริตในชวงเวลาดังกลาว 

 


