
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี 2565 

รอบ 6 เดอืน 

 

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลยัพะเยา 
 



รายงานผลการดำเนนิการป้องกัน การทจุรติประจำปี 2565 รอบ 6 เดอืน

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ประจำปงีบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผดิชอบ ผลการดำเนินงาน 

63 64 65 66 67 เป้าหมาย ตัวชี้วัด (ร้อยละ)   

พัฒนาด้านคุณธรรม

และความโปร่งใส

ของบุคลากรใน

หน่วยงาน 

- จัดบอร์ดประชาสัมพันธค์่านิยมหลกั

ขององค์กร CRC  

- โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

วิทยาเขตเชียงราย 

2,000 

 

5,000 

 

 
 
 

 

    - บุคลากรปฏบิัตติาม

ค่านิยมหลักขององค์กร 

-บุคลากรตระหนักถงึ

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนนิงาน 

100 

 

100 

ภานุพงศ ์  

 

ส่งเสรมิความรูแ้ละ

ทักษะการ

ดำเนินงานตาม

แนวทางของ ITA 

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 

8,000      มีความรู้และ

ทักษะในการ

ดำเนินงานทีม่ี

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

100 วิชดิา  

ดำเนินงานตาม

เกณฑ์ ITA  

จัด Workshop ทำข้อมูลตามเกณฑข์อง 
ITA 

-      มีส่วนร่วมจัดทำ

ข้อมูล ITA ประจำป ี

100 ผู้อำนวยการ แล้วเสร็จ 

เปิดเผยข้อมูลด้าน

การเงินของ

หน่วยงาน 

รายงานรายรับรายจ่ายในการให้บริการ

ห้องพัก เชา่สถานที่ และจดัซือ้จัดจ้าง

ในที่ประชุมเดือนละ 

1 คร้ัง 

-      การเงินและพัสดุมี

ความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

100 งานบริหาร

ทั่วไป 

แล้วเสร็จ 

พัฒนาแผนปฏิบัติ

การป้องกันการ

ทุจรติและคุณธรรม

ความโปร่งใสของ

หน่วยงาน  
 

รับฟังความคิดเหน็ (Feedback) จากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

-      มีช่องทางรับฟัง

ความคดิเห็นที่

หลากหลาย เช่น 

เว็บไซต์ Facebook 

อเีมล กล่องรับฟงั

ความคดิเห็น 

100 สุพจน์ แล้วเสร็จ 

........................................................................  
   (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จนัทร์ วงศ์จนัทร์ตา)   
 ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลยัพะเยา 

                        5 มีนาคม 2565 



ยุทธศาสตร์ : ดำเนินงานตามเกณฑ์ ITA 

 กิจกรรมจัด Workshop และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์ของ ITA  

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้ติดตามจากคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของวิทยาเขตเชียงราย ตามกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามปฏิทินการดำเนินงาน ITA 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วย 

        ส่วนที ่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนา้ที่  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 2 การ

ใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถาม

จำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 5 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ 

        ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู ้รับบริการหรือผู ้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 

5 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

ระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ 

       ส่วนที ่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า

เว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัด



ย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

ผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ ITA ดังนี้ 

จำนวนผูต้อบแบบประเมิน  

(IIT) 

จำนวนผูต้อบแบบประเมิน 

(EIT) 

จำนวนลิงค์ 

(OIT) 

11 คน (ครบตามจำนวน) 100 (ครบตามจำนวน) 43 ข้อ (ครบตามจำนวน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อไป อีกด้วย 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ : เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงาน 

 รายงานรายรับรายจ่ายในการให้บรกิารห้องพัก เช่าสถานที่ และจัดซื้อจัดจ้างในที่ประชุมเดือน

ละ1 ครั้ง 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจกิายน 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ลิงค์รายงาน 
 

 

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 รับฟังความคดิเห็น (Feedback) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-10-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-1-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-12-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-1-65.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-2-65.pdf


  รับฟังความคิดเห็นทาง Facebook Messenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รับฟังผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ณ จุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

 

                               

. 

 

 


