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โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการดำเนินงานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร  
ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบด ี นางสาวปวีณา จนัทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง  
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ ์งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 

 

 



เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร 
ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ณ ห้องประชุมบวร 
รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับการดำเนินงานของกองคลัง   
ให้สอดคล้องตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี, นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และ
บุคลากรกองคลังทุกคน ได้ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “ข้าพเจ้าและบุคลากรของกองคลังจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ตำแหน่งวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี และเจตนาบริสุทธิ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ทุ่มเท และตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้ง ไม่ให้  ไม่รับ 
ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด จากผู้มา
ติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้ง ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้เกิดข้ึน
ในองค์กรแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานของกองคลัง ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสาธารณชน ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กรเพื่อยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)”  

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้มอบหมาย
บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตาม
นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่มหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ที่การประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรกองคลัง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ในระบบ UP ITA และร่วมกันจัดทำข้อมูลของกองคลัง ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมหารือเกี่ยวกับ
จุดอ่อนและข้อเสนอแนะด้านข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบ
ของข้อมูล OIT (O1 - O43) ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งที่ ประชุมได้มีมติ 
มอบหมายหัวหน้างานธุรการและพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อให้ครบถ้วนตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำ อีกทั้ง ให้มีการ
จัดทำข้อมูลด้าน OIT (O1 - O43) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) โดยรายงานแก่
มหาวิทยาลัยตามระบบ UP ITA และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกองคลัง ภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ 



ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมรับชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง you tube ณ ห้องประชุมกองคลัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 



 

 

 

 

 

 



โครงการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองคลังเข้าร่วมโครงการอบรม 
“แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams  

 
 



 

 

 



 

 

 

 



กองคลัง เข้าร่วมรับฟัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.  
“งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”  

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube : GoodGovernance NACC 

ในวันศุกร์ที ่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองคลัง เข้าร่วมรับฟัง สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. “งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพื ่อป้องกันการกระทำผิดเกี ่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube : 
GoodGovernance NACC เพ่ือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่มา หลักการ ความหมาย เจตนารมณ์ของหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ บ่อเกิด
แห่งปัญหา และแนวทางป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”ให้ผู้รับฟังตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
และยึดหลัก “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” 
 

 



 
 

 

 

 



การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบับุคลากร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” 

 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสรสนเทศ  
และการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้ส่งบุคลากร นายพิชัย ไชยกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัด กองคลัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เรื่อง “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบและเข้าใจกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และกฏหมายความมั่นคงปลอดัยไซเบอร์  
ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government) ซึ่งนับวันมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้นและมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน  
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 



กองคลัง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาภายใต้กฎหมาย 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 กองคลัง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างถูกต้องสามารถให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 

 

 



 
 

 

 

 



 

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
   ยึดม่ันและนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

โดยการเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 กองคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 
2566 เพ่ือความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีสวดมนต์ ถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในพิธีประกอบไปด้วย การถวายความเคารพ พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร ประเคนขันขอศีล และขันตั้งสืบชะตา พระสงฆ์
ทั้งปวง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจริญพระพุทธมนต์ (บทถวายพระพร) ประเพณีสืบชะตาคน นับเป็น
ประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวภาคเหนือนิยมทำกันหลายโอกาส เพ่ือต้องการให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจาก
โรคภัยทั้งหลาย เช่น เนื่องในวันเกิด วันได้รับยศศักดิ์ตำแหน่ง วันขึ้นบ้านใหม่ กุฏิใหม่ หรือ ไปอยู่ที่ใหม่ เกิดเจ็บป่วย 
หมอเมื่อ (หมอดู) ทายทักว่าชะตาไม่ดีชะตาขาด ควรจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ และสืบชะตาต่ออายุเสีย การทำพิธีสืบ
ชะตาจะทำให้คลาดแคล้วต่อโรคภัยและอยู่ด้วยความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



การส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม โดยการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ห้อง ICT 
1247 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้ส่งบุคลากร ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ 
ปิงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวพิมพร บุญทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด 
กองคลัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามแบบแผนเดียวกัน และ
สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพิธีการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

 



 
 

 
 
 



การเข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำ
เมือง ประจำปี 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 
ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่างฟ้อนจิตอาสาในหน่วยงานหรือชุมชน เข้าร่วมการ
แสดงฟ้องเล็บพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เพ่ือสือสารประเพณี และสืบสารการทำรุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



การส่งเสริมให้บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเกื้อกูล และเสียสละ 

   เมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองคลัง ร่วมแรมร่วมใจกันบริจาคโลหิต ให้กับ 
สภากาชาด จังหวัดพะเยา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์  
อีกท้ัง สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญตนและเป็น
จิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  

 

 



 

 

 

 

 




