
     

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่   ๕๙๙/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตง่ต้ังคณะกรรมการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เ ร่ือง แต่ง ต้ั งคณะกรรมการด า เ นินงานก ากับและติดตาม ด้ านคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 

เ พ่ือให้กระบวนการปฏิบั ติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเ นินงาน  

ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ 

มติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ในคราวประชุมคร้ังที่   

๓ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ๑๘๕๒/๒๕๖๓ ลง

วันที่  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เ ร่ือง แต่ง ต้ังคณะกรรมการด า เ นินงานก ากับและติดตาม  

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา และแต่งต้ังคณะกรรมการด้านคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน ระดับมหำวทิยำลัย    

๑. อธิการบดี                                                    ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ   กรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร   กรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต   กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์   กรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน   กรรมการ 

๘. คณบดคีณะ... 
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๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

๙. คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 

๑๐. คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         กรรมการ 

๑๑. คณบดคีณะนติิศาสตร์   กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์   กรรมการ 

๑๓. คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 

๑๔. คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

๑๕. คณบดคีณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

๑๖. คณบดคีณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 

๑๗. คณบดคีณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

๑๘. คณบดคีณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

๑๙. คณบดคีณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   กรรมการ 

๒๐. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 

๒๑. คณบดคีณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 

๒๒. คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 

๒๓. คณบดคีณะสหเวชศาสตร์   กรรมการ 

๒๔. คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 

๒๕. คณบดวีิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

๒๖. คณบดวีิทยาลัยการศึกษา   กรรมการ 

๒๗. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

 (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) 

๒๘. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

 (ดร.ชัชวาล  วงคชั์ย) 

๒๙. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี) 

๓๐. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ  

  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

๓๑. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก)  

 

 

๓๒. ผู้อ านวยการ... 
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๓๒. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์        กรรมการ 

๓๓. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์    กรรมการ 

๓๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

๓๕. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชยีงราย มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

๓๖. ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

๓๗. ประธานสภาพนักงาน    กรรมการ 

๓๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

๓๙. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา             กรรมการ 

๔๐. ผู้อ านวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน    กรรมการ 

๔๑. ผู้อ านวยการกองกลาง   กรรมการ 

๔๒. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรรมการ 

๔๓. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต   กรรมการ 

๔๔. ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

๔๕. ผู้อ านวยการกองบรกิารการศึกษา   กรรมการ 

๔๖. ผู้อ านวยการกองบรหิารงานวิจัย   กรรมการ 

๔๗. ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ   กรรมการ 

๔๘. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่   กรรมการ 

๔๙. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้   กรรมการ 

๕๐. ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

๕๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

๕๒. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน            กรรมการและเลขานุการ 

๕๓. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี) 

๕๔. ผู้อ านวยการกองแผนงาน                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕๕. หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕๖. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองแผนงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวโชติกา  หนุ่มดี) 

๕๗. นักตรวจสอบภายใน กองแผนงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวสริิกานต์  จงถนอม) 

๕๘. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองแผนงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวอัญชนา  ปินตา) 

หน้าที่... 
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หน้ำที ่

๑. ก ำหนดนโยบำย มำตรกำรและแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำน 

และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกสำยงำนให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและสำมำรถตรวจสอบได ้

๒. ให้ค ำแนะน ำ เ พ่ือให้กำรด ำ เนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส 

ของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

๓. ก ำกับติดตำมกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

๔. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย 

คณะท ำงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน ระดับหน่วยงำน 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   ประธานคณะท างาน 

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ 

๒. รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร   คณะท างาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก) 

๓. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน    คณะท างาน 

(นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ)์     

คณะทันตแพทยศำสตร์ 

๔. รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพ   คณะท างาน 

(ทันตแพทย์หญงิมนพร  มณี) 

๕. หัวหน้างานแผนงาน    คณะท างาน 

(นางดวงใจ  ใจกล้า)    

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

๖. รองคณบดฝี่ายบรหิารและวางแผน    คณะท างาน 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์)    

๗. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป    คณะท างาน 

(นางสาววันเพ็ญ  ถาวรโชติ)    

คณะนติิศำสตร์ 

๘. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน    คณะท างาน 

(นางณลภัส  ปัญญาวงค์)     

๙. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน    คณะท างาน 

(นางสาวพวงผกา  ธนะจักร์)  

คณะบริหาร... 
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คณะบรหิำรธุรกิจและนเิทศศำสตร์ 

๑๐. รองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

 (ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน)     

๑๑. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

 (นายณัฏฐพงษ์  ย่ังยืน)     

คณะพยำบำลศำสตร์ 

๑๒. รองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

 (ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ)     

๑๓. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

 (นางรัตนา ทาสทิธิ์)     

คณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

๑๔. รองคณบดฝี่ายกิจการนิสิต     คณะท างาน 

 (ดร.สุรัตน์  เศษโพธิ์)     

๑๕. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

 (นายณรงค์ฤทธิ์  อมรินทร)์     

คณะแพทยศำสตร์ 

๑๖. รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

(นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ)   

๑๗. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

 (นายณัฐพงษ์  กีพงษ์)     

คณะเภสัชศำสตร์ 

๑๘. รองคณบดฝี่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ    คณะท างาน 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญงิจันทิมา  ชูรัศมี) 

๑๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน 

 (นางทัศยาภรณ์  กาตาสาย)     

คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์   

๒๐. รองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

 (ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์)     

๒๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

 (นายธนรินทร ์ คงเถื่อน) 

คณะวิทยาศาสตร์... 
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คณะวิทยำศำสตร์ 

๒๒. รองคณบดฝี่ายบรหิารและวางแผน    คณะท างาน 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จ าปาทอง) 

๒๓. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน     คณะท างาน 

 (นางภัทรภรณ์  ผลดี)     

คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

๒๔. รองคณบดฝี่ายบรหิารและวางแผน     คณะท างาน 

 (ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์)     

๒๕. รักษาการแทนหัวหน้างานบรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

 (นายวิทยา  สุนสะดี)   

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

๒๖. รองคณบดฝี่ายบรหิารและพัฒนาองค์กร    คณะท างาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  เกตุขาว)  

๒๗. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน     คณะท างาน 

 (นายรณภัทร  อักษรศิริ)     

คณะศิลปศำสตร์ 

๒๘. รองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

 (ดร.รัตนา  ยาวิเลงิ)     

๒๙. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

 (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชือ้)    

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ 

๓๐. รองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

 (นายพันธพัฒน์  บุญมา)     

๓๑. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

 (นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ)์     

คณะสหเวชศำสตร ์   

๓๒. รองคณบดฝี่ายบรหิารและพัฒนาองค์กร    คณะท างาน 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร  ค ามาสุข)    

๓๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

 (นายโกเมศ  ลออพันธุ์สกุล)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์... 



 -๗-   

  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

๓๔. รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร    คณะท างาน 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  มะโนทน) 

๓๕. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน  

 (นายภาณุวัฒน์  ทวีกุล)    คณะท างาน 

 วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๓๖. รองคณบดวีิทยาลัยการจัดการ     คณะท างาน 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  แพรศรี)   

๓๗. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน     คณะท างาน 

 (ดร.เพ็ญพิมพ์  พวงสุวรรณ)     

  วิทยำลัยกำรศึกษำ 

๓๘. รองคณบดฝี่ายบรหิาร     คณะท างาน 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี)   

๓๙. หัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

 (นางสาวกัญญาภัทร  วิมลสุต)     

โรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์ 

๔๐. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

(นางสาวปริญาพร  สันตะจิตต์)    

๔๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

(นางสาวพัชราพรรณ  ทองค า)     

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ  

๔๒. รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ     คณะท างาน 

(แพทย์หญงิกิตติยา  ไทยธวัช)     

๔๓. หัวหน้าส านักงาน     คณะท างาน 

(นางจิราพร  เซี่ยงฉิน)     

โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

๔๔. รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร     คณะท างาน 

(ดร.ดรุณี  อภัยกาวี)     

๔๕. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน     คณะท างาน 

(นางอินทนลิ  จินดากาศ) 

วิทยาเขต... 



 -๘-   

วิทยำเขตเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๔๖. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นางวิชิดา  รุ่งเรอืง)     

๔๗. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

(นายภานุพงศ์  มูลจันทรต๊์ะ)     

สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวทิยำลัยพะเยำ 

๔๘. รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ     คณะท างาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธิศักด์ิ  ปิ่นมงคลกุล)  

๔๙. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน     คณะท างาน 

(นางสาวจารุณี  มโหฬาร)     

สภำพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ 

๕๐. หัวหน้างานสภาพนักงาน     คณะท างาน 

(นางเพลนิพิศ  เมืองน้ าเที่ยง)     

๕๑. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ)     

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

๕๒. หัวหน้างานธุรการ     คณะท างาน 

(นางสาวมนธริา  กันธะค า)      

๕๓. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นายอัครพล  ดวงพัตรา)      

ส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

๕๔. หัวหน้างานบรหิารทั่วไป     คณะท างาน 

(นางปิยฉัตร พุทธวงค์)     

๕๕. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป    คณะท างาน 

(นางสาวธนกชพร กีรติศักดิ์วรกุล)     

กองกฎหมำยและทรัพย์สิน 

๕๖. หัวหน้างานสอบสวน อุทธรณแ์ละร้องทุกข์     คณะท างาน 

(นายเฉลิมวัฒน์  สุวรรณ)   

๕๗. นิติกร     คณะท างาน 

(นายจักรพงษ์  พรหมวาทย์)   

กองกลาง... 
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กองกลำง 

๕๘. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

(นายอดสิร  ผลศุภรักษ์)     

๕๙. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นายศุภกติต์ิ  รินถา)     

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

๖๐. หัวหน้างานธุรการ     คณะท างาน 

(นายฤกษ์ดี  แก้วมาเมือง)     

๖๑. หัวหน้างานสวัสดกิาร     คณะท างาน 

(นายคะนอง  ปิงเมือง)     

กองกจิกำรนสิิต 

๖๒. นักวิชาการศึกษา     คณะท างาน 

(ว่าที่ร้อยตรีหญงิปาริฉัตร  ปัญญาสงค์)     

๖๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

(นายณัฐวุฒ ิ ดาวทอง)     

กองคลัง 

๖๔. นักวิชาการเงินและบัญชี     คณะท างาน 

(นางสาวปาณิสรา  วงศใ์หญ)่     

๖๕. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

(นายพิชัย  ไชยกุล)     

กองบรกิำรกำรศึกษำ 

๖๖. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นางสาวสุภาวด ี ศรียา)     

๖๗. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 

(นายณัฐวัตร  ไชยวงค์)     

กองบรหิำรงำนวิจัย 

๖๘. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นางสาวหร้อหนะ  มัยหมาด)     

๖๙. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นางสาวฐิติรัตน์  ทองค าเปลว)     

กองพัฒนา... 



-๑๐- 

กองพัฒนำคุณภำพนสิิตและนสิิตพิกำร 

๗๐. หัวหน้างานธุรการ     คณะท างาน 

(นางสาวสุภาพร  บัวผัด)     

๗๑. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ     คณะท างาน 

(นายอภิเชษฐ  ดูใจ)     

กองอำคำรสถำนที่ 

๗๒. หัวหน้างานกิจการพิเศษ     คณะท างาน 

(นางสาวสุวเพ็ญ  พัฒนอัครโยธิน)     

๗๓. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร     คณะท างาน 

(นางสาวเกศสุดา  มหาวงศ์)     

ศูนย์บรรณสำรและกำรเรยีนรู้ 

๗๔. หัวหน้างานคลังขอ้มูลเพ่ือการวิจัย     คณะท างาน 

(นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทรก์ูล)   

๗๕. หัวหน้างานธุรการ     คณะท างาน 

(นางณัฐดานันท์  ยอดเมืองชัย)     

ศูนย์บรกิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

๗๖. ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     คณะท างาน 

(นายพลรบ  สวัสด)ี     

๗๗. หัวหน้างานธุรการ     คณะท างาน 

(นางสาวเขมจิรา  นิลนนท์)      

หน่วยตรวจสอบภำยใน  

๗๘. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป     คณะท างาน 

(นางนติติยา  ทรายขาว)     

๗๙. นักตรวจสอบภายใน     คณะท างาน 

(นางสาวนัดดาวรรณ  แซ่อึง้)     

กองแผนงำน 

๘๐. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์     คณะท างาน  

(นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ)     

๘๑. รักษาการแทนหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์     คณะท างาน 

(นายฤทธิชัย  มณีทิพย์) 

 ๘๒.ผู้ช่วยอธิการบดี... 



-๑๑- 

๘๒. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา           คณะท างานและเลขานุการ 

(นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี) 

๘๓. รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน                             คณะท างานและเลขานุการ 

(นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข)         

๘๔. หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวชญาดา  จีนเอียด) 

๘๕. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองแผนงาน         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวโชติกา  หนุ่มดี)   

๘๖. นักตรวจสอบภายใน กองแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวสริิกานต์  จงถนอม)        

๘๗. เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองแผนงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวอัญชนา  ปินตา)        

หน้าที ่

๑. ด ำเนินกำรตำมตัว ช้ีวัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเ นินงำน 

ของหน่วยงำนของภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) และตำมหลักธรรมำภิบำล 

ของมหำวิทยำลัย โดยสื่อสำรให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบ 

๒. เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในระดับ

มหำวิทยำลัยพะเยำและระดับประเทศตำมเกณฑ์กำรประเมิน 

๓. รวบรวมและด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของมหำวิทยำลัยพะเยำ 

๔. ก ำกับดูแลและรับผิดชอบกำรด ำ เ นินกำรตำมข้อค ำถำมที่ รับผิดชอบในแบบตรวจ 

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ให้เป็นไปตำม

รำยละเอียดผู้ก ำกับและผู้ รับผิดชอบกำรตอบข้อค ำถำม กำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่ เกี่ยวข้อง 

ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว ้

๕. จัดเตรียมรำยละเอียดข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ภำยในของมหำวิทยำลัยพะเยำที่ปฏิบัติงำนมำ 

เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับถึงวันที่น ำเข้ำข้อมูลในระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

สว่นเสยีภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

๖. จัดเตรียมรำยละเอียดข้อมูลผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ประชำชน 

บุคคลภำยนอก หน่วยงำน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้ำงร้ำน/หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มำรับบริกำร  

เป็นลูกค้ำ เป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี นิสิต เพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภำยนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

๗.รำยงำน... 




