
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนนิการป้องกันการ

ทุจริตประจำปี 2564 

 

วิทยาเขตเชยีงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 

2564) ฉบับนี ้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการงบประมาณ

ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน รวมถึง

ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตในปีตอ่ไป 

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินการป้องกันการ

ทุจริตของวิทยาเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบต่อไป 

 

 

 

             

.............................................................................  

               รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา 

        ผูอ้ำนวยการ วิทยาเขตเชียงราย  

                        มหาวิทยาลัยพะเยา 

         1 ตุลาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนนิการป้องกัน การทจุรติประจำปี 2564 

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 ์ แล้วเสร็จ 

 

แล้วเสร็จ 

ส่งเสรมิความรูแ้ละ

ทักษะการ

ดำเนินงานตาม

แนวทางของ ITA 

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 

8,000      มีความรู้และ

ทักษะในการ

ดำเนินงานทีม่ี

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

100 วิชดิา แล้วเสร็จ 

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 



สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พศ. 2564 

 1. วิทยาเขตเชียงรายเข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์     

ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นปีที่ 

2 ตดิต่อกัน ด้วยผลการประเมนิระดับ A (90.95%) ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ A (86.33%) 

 2. ด้านงบประมาณ โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน จำนวน 7,444 บาท 

 3. ปัญหา/อุปสรรค 

     3.1 ยังมีผลการประเมิน ITA ที่ต่ำกว่า 90 คะแนนได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.16 

คะแนน และการป้องกันการทุจริต 80 คะแนน 

 4. ข้อเสนอแนะ 

     4.1 ระบบ E-Service ควรดึงลิงค์มาปรากฎบนเว็บไซต์ของส่วนงาน และส่วนของห้องพักไมไ่ด้

นำระบบ E-Service มาให้บริการ 

     4.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ควรแสดงรายงานผลการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือน

กันยายน 2563) และขาดรายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    

  4.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรมีหัวข้อครบถ้วนตามสัดส่วน

เกณฑ์หัวขอ้ที่กำหนด 

   4.4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรจัดให้มีข้อมูลตาม

เกณฑ์เป็นบริบทของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการภายในหน่วยงานแก่ผูเ้กี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 

   4.5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

   4.6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ควรแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่

แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ

เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

 



ยุทธศาสตร์ : ส่งเสรมิความรู้และทักษะการดำเนินงานตามแนวทางของ ITA 

 โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูลจากระบบ E-Budget มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 ภาพกิจกรรม 

 

 

  

 



ยุทธศาสตร์ : ดำเนินงานตามเกณฑ์ ITA 

 กิจกรรมจัด Workshop ทำข้อมูลตามเกณฑ์ของ ITA 

  

 

 

 

 

      วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ให้

ความสำคัญในการบริหารงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ประชุมร่วมกับ

บุคลากร เพื่อจัดทำขอ้มูล ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอ้งประชุม R104 อาคารเรยีนรวม วิทยาเขต

เชยีงราย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

  

 

 

 

 ในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามปฏิทิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วย 

        ส่วนที ่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้

อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 



        ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู ้รับบริการหรือผู ้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

       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 

 

 

 

 

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้วิเคราะห์ถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วิทยาเขตเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข ตลอดจนกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนนิงานใหบ้รรลุเป้าหมายอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ : เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงาน 

 รายงานรายรับรายจ่ายในการให้บรกิารห้องพัก เช่าสถานที่ และจัดซื้อจัดจ้างในที่ประชุม

เดือนละ1 คร้ัง 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจกิายน 2563 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 ลิงค์รายงาน 

• รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 ลิงค์รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-10-63.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-11-63.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-12-63.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-1-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-2-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-3-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-4-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-5-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-6-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-7-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-8-64.pdf
http://www.crc.up.ac.th/th/filestore/hr/report-9-64.pdf


ยุทธศาสตร์ : พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน  

 รับฟังความคดิเห็น (Feedback) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

         รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์   รับฟังความคิดเห็นทาง Facebook Messenger  

 

 

 

 

 

 

 

               รับฟังผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ทำให้วิทยาเขตเชียงราย มีสถิติรายงาน

การรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นศูนย์ 

รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก 
(ผู้จัดการฝา่ยขายและแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) 

โรงแรมเลอเมอริเดียน เชยีงราย 


