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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ม.ค. 65 การประกาศเจตจ านงสุจริต -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการ

ประกาศเจตจ านงสุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 

- ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ด าเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในเดือน
มกราคม 2565 

-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/ 
 ว 31 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 

ม.ค 65 -  แจ้งปฏิทินการด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- แจ้งประกาศข้อก าหนดจริยธรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้แจ้งปฏิทินการด าเนินโครงการ ITA ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ดังนี้ 
- แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 
69/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ
พัฒนากลไกโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- การเผยแพร่ประกาศข้อก าหนดจริยธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ 

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2565 
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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 ม.ค. – 

28 ก.พ. 65 
1. ก าหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน

และผู้ดูแลระบบ  
2. ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบลงทะเบียน 

การประเมิน 
3. ผู้ดูแลระบบน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินท าการ
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงาน 

1. ได้ก าหนดผู้บริหารและ Admin ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมินของหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและ Admin ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การประเมินของหน่วยงานได้ยืนยันในระบบ ITAS 

3. ได้น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในระบบ ITAS 

4. ผู้บริหารการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติการน าเข้าข้อมูล 
 
 

1.  ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน : 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงษ์พานิช 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2.  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) : 
 นางมาลาริน  ประจ าดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ช านาญการ 
3. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่น าเข้าระบบ ITAS 

จ านวน 1,856 ราย (ข้อมูลจาก กบบ.) ขั้นต่ า 
186 ราย (ครบตามจ านวนขั้นต่ า ณ วันรายงานมี
ผู้ตอบจ านวน 309 ราย) 

4. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่น าเข้าระบบ 
ITAS จ านวน 8,831 ราย (ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย) ขั้นต่ า 400 ราย 
(ณ วันรายงานมีผู้ตอบจ านวน 3 ราย) 

 จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐตารมประกาศข้อก าหนด
จริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยส่วนกลางและทุกพ้ืนที่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง 
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
ตามข้อก าหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ส าหรับการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

-  หนังสือส านักงานอธิการบดีที่ อว 0654.01(สอ.)/
 ว 42 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 
- หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 
 อว 0654.01/221 ลงวันที ่26 มกราคม 2565 
- ได้สอบถามทุกพ้ืนที่ไม่มีหนังสือแจ้งเผยแพร่
 ประกาศข้อก าหนดจริยธรรมของจังหวัดพ้ืนที่ 
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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 น าข้อมูลโครงการ ITA ขึ้นเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย 
ได้น าเข้าข้อมูลโครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/ 
 60 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
- เว็บไซต์ของส านักงานอธิการบดี  หัวข้อ ITA 2564 
 https://president.rmutl.ac.th/page/ita 

 ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

-  จัดส่งหนังสือขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 ไปยังกองบริหารงานบุคคล 
-  จัดส่งหนังสือขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
 และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปยังทุกหน่วยงาน
 ภายในมหาวิทยาลัย 
- ข้อมูล OIT อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
 เพ่ือเตรียมเข้าระบบ ITAS 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 ว 61 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 ว 62 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

 กระทรวง อว. เชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

-  หนังสือกระทรวง อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0212/ 
 ว 2119 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
-  หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/

ว 64 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

1 มี.ค. – 
30 เม.ย. 65 

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในและผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก โดยแนบ QR Code และลิงก์การตอบแบบ
วัดการรับรู้ 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 ว 118 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 
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ระยะเวลา การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ประชุมคณะกรรมการ ITA ส่วนกลาง คณะกรรมการ ITA ส่วนกลาง ได้จัดการประชุมติดตามผลการ

ด าเนินงานโครงการ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่าน Microsoft Teams 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
 ว 172 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 
 

 ขออนุมัตจิัดโครงการอบรม ได้จัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่าน Microsoft Teams โดย
วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ 

- หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0654.01(สอ.)/
ว 205 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 

-  หนังสือ มทร.ล้านนา ที่ อว 0654.01/898 
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2565 
-  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
 ปช 0040(ชม)/0569 ลงวนัที่ 12 เมษายน 
 2565 

 


