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ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์กองแผนงาน https://plan.up.ac.th/service/download/5 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

การส่งเสรมิหรือสนับสนุนการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 

หน่วยงานกองคลงั มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2565 – 13 มนีาคม 2566) 
 
 

ชื่อหน่วยงาน ...กองคลัง....... 

 

คำชี้แจง  :  โปรดระบุรายละเอียด กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่หน่วยงานจัดดำเนินการ

หรือส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม ในด้านธรรมาภบิาล ด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรือด้านความโปร่งใส  
 

1.1 กจิกรรม/โครงการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566   

   ดา้นธรรมาภิบาล    ดา้นคุณธรรม จริยธรรม    ดา้นความโปร่งใส 

1.2 ระบุชื่อกจิกรรม/โครงการ และประเภท 

   หน่วยงานจัดดำเนินการ    หน่วยงานส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม 

 

กองคลัง ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัิตหินา้ที่ (No Gift Policy) 

 

1.3 ระบุวัน/เดือน/ปี ทีจั่ดดำเนินการหรือเข้ารว่ม พร้อมทัง้แหลง่งบประมาณและงบประมาณที่ใช้  

เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตน์ประสิทธ์ิ ชัน้ 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยพะเยา 

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

1.4 ระบุสรปุผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามกจิกรรม/โครงการ 
           (โปรดระบุ : สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการให้ชัดเจน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ) 

กองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

และสื่อสารองค์กร ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง 

และบุคลากรกองคลัง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 พร้อมทั ้ง ถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน เพื ่อยกระดับการดำเนินงาน  

ของกองคลัง ให้สอดคลอ้งตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัิตหินา้ที่ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี, นางสาวปวณีา จันทร์วจิิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และ

บุคลากรกองคลังทุกคน ได้ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “ข้าพเจ้าและบุคลากรของกองคลังจะปฏิบัติ
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หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

จากตำแหน่งวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี และเจตนาบริสุทธิ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ทุ่มเท และตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้ง ไม่ให้ 

ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด 

จากผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจ  

หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที ่อย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้ง ไม่ยินยอม หรือรู ้เห็นเป็นใจ ไม่ร่วมมือ  

หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม 

จรยิธรรม และความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในองค์กรแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างยั่งยนื พร้อมแสดงความรับผิดชอบ

หากการปฏิบัติงานของกองคลัง ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสาธารณชน ตลอดจนร่วมกันสร้าง

วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมรับการประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transporency Assessment : ITA)”  

ท้ังน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้มอบหมาย

บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนนิการรายงานผลการดำเนนิการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตาม

นโยบาย No Gift Policy ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่มหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่องท่ีการประชุมได้

เปิดโอกาสให้บุคลากรกองคลัง ได้มีส่วนร่วมในการประเมนิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP ITA และ

ร่วมกันจัดทำข้อมูลของกองคลัง ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมหารือเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อเสนอแนะด้าน

ข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบของข้อมูล OIT (O1 - O43) 

ของกองคลัง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งท่ีประชุมได้มมีต ิมอบหมายหัวหน้างานธุรการ

และพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ซึ่งเป็นผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อให้ครบถ้วนตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำ อีกทั้ง ให้มีการจัดทำข้อมูลด้าน OIT 

(O1 - O43) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) โดยรายงานแก่มหาวิทยาลัยตาม

ระบบ UP ITA และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกองคลัง ภายในกรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

1.5 ภาพถา่ยกจิกรรม/โครงการ 
(โปรดแนบ : ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่สามารถสื่อถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้ชัดเจน) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

การส่งเสรมิหรือสนับสนุนการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 

หน่วยงานกองคลงั มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2565 – 13 มนีาคม 2566) 
 
 

ชื่อหน่วยงาน ...กองคลัง....... 

 

คำชี้แจง  :  โปรดระบุรายละเอียด กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่หน่วยงานจัดดำเนินการ

หรือส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม ในดา้นธรรมาภบิาล ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านความโปร่งใส  
 

1.1 กจิกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

   ดา้นธรรมาภิบาล    ดา้นคุณธรรม จริยธรรม    ดา้นความโปร่งใส 

1.2 ระบุชื่อกจิกรรม/โครงการ และประเภท 

   หน่วยงานจัดดำเนินการ    หน่วยงานส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม 

โครงการอบรม “แนวทางการดำเนนิการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร

มหาวทิยาลัยพะเยา" 

1.3 ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จัดดำเนินการหรือเขา้ร่วม พร้อมทั้งแหลง่งบประมาณและงบประมาณที่ใช้  

เมื่อวันท่ี 13 มนีาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชัน้ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยพะเยา 

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

1.4 ระบสุรุปผลการดำเนนิงานของหนว่ยงานตามกจิกรรม/โครงการ 
           (โปรดระบุ : สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการให้ชัดเจน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มเปา้หมาย ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ) 

กองคลังเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการดำเนนิการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล

ทุกชนิดจากการปฏิบัติหนา้ท่ี (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" โดยวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams 
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1.5 ภาพถา่ยกจิกรรม/โครงการ 
(โปรดแนบ : ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่สามารถสื่อถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้ชัดเจน) 
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