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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ธ.ค 63 การประกาศเจตจ านงสุจริต -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการ

ประกาศเจตจ านงสุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/ 
 ว 651 และ ว 652 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/ 
 ว 658 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

ม.ค 64 แจ้งปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้แจ้งปฏิทินการด าเนินโครงการ ITA ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ดังนี้ 
- ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 
583/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
พัฒนากลไกโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2564 
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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 ก.พ – 

31 มี.ค 64 
1. ก าหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินและ

ผู้ดูแลระบบ  
2. ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบลงทะเบียนการ

ประเมิน 
3. ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
หน่วยงาน 

4. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินท าการ
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
หน่วยงาน 

1. ได้ก าหนดผู้บริหารและ Admin ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมินของหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและ Admin ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประเมินของหน่วยงานไดย้ืนยันในระบบ ITAS 

3. ได้น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ ITAS อยู่ระหว่างการ
ขออนุมัติจากผู้บริหาร 

4. ผู้บริหารการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัตกิารน าเข้าข้อมูล 
 
 

1.  ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน : 
 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา 
2.  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) : 
 นางมาลาริน  ประจ าดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่น าเข้าระบบ ITAS 

จ านวน 1,856 ราย (ข้อมูลจาก กบบ.) ขั้นต่ า 
186 ราย 

4. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่น าเข้าระบบ 
ITAS จ านวน 16,986 ราย (ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย) ขั้นต่ า 400 ราย 

 ขออนุมัติจัดโครงการอบรม ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง 
ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/ 
047 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 น าข้อมูลโครงการ ITA ขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ได้น าเข้าข้อมูลโครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 048 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
- เว็บไซต์ของส านักงานอธิการบดี  หัวข้อ ITA 2564 
 https://president.rmutl.ac.th/page/ita 

https://president.rmutl.ac.th/page/ita
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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

-  จัดส่งหนังสือขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 ไปยังกองบริหารงานบุคคล 
-  จัดส่งหนังสือขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
 และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปยังทุกหน่วยงาน
 ภายในมหาวิทยาลัย 
- ได้น าข้อมูล EIT และ IIT เข้าระบบ ITAS แล้ว อยู่ระหว่าง
 การตรวจสอบและรออนุมัติจากผู้บริหาร 
- ข้อมูล OIT อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
 เพ่ือเตรียมเข้าระบบ ITAS 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 ว 049 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 050 - 056 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

 เชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการตอบรับแล้ว 

-  หนังสือ มทร.ล้านนา ที่ อว 0654.01/361 
 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
-  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 

ปช 0040(ชม)/0433 ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2564 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมของส านักงาน ป.ป.ช. 
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 
12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live ของมหาวิทยาลัย 

-  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0009/ 
 ว 0008 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/

ว 078 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ และกระจายสัญญาณถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ 
Microsoft Teams Live ที่ลิงค์ http://bit.ly/ita2564  

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
ว 104 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 

-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
ว 105 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 

-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
ว 106 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

ได้แจ้งเวียนหนังสือไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ
ก าหนดระยะเวลาในการตอบ 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
ว 131 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 

 

http://bit.ly/ita2564

