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ค ำน ำ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) มาตรการป้องกัน 

และปร าบปร ามก า รทุ จ ริ ต ภ าค รั ฐ  น โ ยบ านส า คัญที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แผนปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝัง 

ให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคม  

มีทัศนคติ และค่านิมที่ไม่ยอกรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านกาทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจ 

ในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  

  การจัดท าแผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นโดยให้สอดคล้องกับสภาพบริบทแวดล้อมของประเทศ 

ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล 

เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป้นไปในทิศทาง

เดียวกัน สร้างระบบการบริหารให้เกิดความโปร่งใส และมีแระสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน  

ของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

ค ำน ำ           หน้ำ 

บทที่ ๑  บทน ำ 

  ประวัติความเป็นมา       ๑ 

บทที่ ๒  แผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี        ๒-๕ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๕ 

  ผังแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยัยพะเยา  ๖-๗ 

บทที่ ๓  แผนปฎิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต     ๘-๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ที่ ๑ 
 

 
 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารคัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการขับเคลื่อน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑  

– ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐  

– ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึง

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง   

โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต  

เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิมที่ไม่ยอกรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้าน 

การทุจริต รวมทั้งมคีวามพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้ก าหนดกิจกรรม  

ให้ครอบคลุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ที่ ๒ 
 

 
 

บทที่ ๒ 

แผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดสิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็น

คติพจนป์ระจ าชาติวา่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีเป้าหมายส าคัญ ๓ ด้าน ไดแก่  

  ๑. ความมั่นคง ประกอบด้วยการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคง  

ในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศ  

ที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคึ สามารถผนึก

ก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัมมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 

มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

  ๒. ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย ประเทศไทยมีการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับเป็นปนะเทศในกลุ่ม รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ  

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 

สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  

และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุน  

และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

และการค้าอย่างมีพลัง และความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  

ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนการเงินทุนที่ เป็ น เคื่ อ งมือ เครื่ องจักร ทุนทางสั งคม  

และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ๓. ความยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้   

และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

ที่ไม่ใชท้รัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ

และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง  

กับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละ 



หนา้ที่ ๓ 
 

 
 

เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามปรัชญาของเศรศฐกิจ

พอเพียง  

  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) คือ (๑.) เพื่อสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ (๒.) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง 

เท่าเทียมเป็นธรรม (๓.) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ (๔) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มี ๖ ยุทธศาสตร์  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ๖ ยทุธศาสตร ์ดังนี้ 

  ๑. ด้ำนควำมมั่นคง 

   (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  

ขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจน 

การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

  ๒. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา 

สู่ชาติการค้า 

   (๒) การพัฒนาภาคการผลติและบริการ เสริมสรา้งฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   (๓) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ

ยกระดับผลติภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล    

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ 
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(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคง 

และพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  

การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ๆลๆ 

๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

   (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

   (๒) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

   (๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิมที่พึงประสงค์ 

   (๔) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

   (๕) การสรา้งความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

  ๔. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

   (๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

   (๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

   (๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

   (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความ

เข้มแข็งของชุมชน 

   (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕. ด้ำนกำรสร้ำงเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   (๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

   (๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

   (๖) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  ๖. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 

ที่เหมาะสม 

   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

   (๔) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



หนา้ที่ ๕ 
 

 
 

   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็น

สากล 

   (๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

   (๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๒.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐  

– ๒๕๖๔) ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสสตร์ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่งและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตร ์๗ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
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ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ กับแผนยุทธศาตร์ต่างๆ ของ

ประเทศ 
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แผนภาพแสดง Strategic Map เชิงล าดับความส าคัญ 

          บทที่ ๓ 

๓. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ ๖ การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณจัดสรร หน่วยงาน 

๑ โ ค ร ง ก า รส่ ง เ ส ริ ม ก า รบ ริ ห า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

และโปร่งใส 

เม.ย. ๒๕๖๓  – พ.ค.๒๕๖๓ 60,000 ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ต.ค. ๒๕๖๒ – ส.ค. ๒๕๖๓ 8,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

3 โครงการคุณธรรมและจรยิธรรม ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓ 46,000 คณะเภสัชศาสตร์ 

4 โครงการก ากับและควบคุมธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

ม.ค. ๒๕๖๒ – ม.ิย. ๒๕๖๓ 30,000 คณะวิทยาลัยการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

 

5 โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมี

คุณธรรมและความโปร่งใส 

พ.ย. ๒๕๖๒ – ม.ค. ๒๕๖๓ 15,000 วทิยาลัยการศึกษา 

 

6 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานวิทยาเขตเชยีงราย 

ม.ีค. ๒๕๖๓ – ม.ิย. ๒๕๖๓ 5,000 วทิยาเขตเชยีงราย 

 

7 โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ภายใต้หลักITA ต.ค. ๒๕๖๒ – ส.ค. ๒๕๖๓ 50,500 โรง เ รียนสา ธิตมหาวิทยาลั ย

พะเยา 

8 โครงการเสริมสร้างวัฒนาธรรมสุจริต ม.ีค. ๒๕๖๓ – พ.ค. ๒๕๖๓ 10,000 กองการเจ้าหนา้ที่ 
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ล าดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณจัดสรร หน่วยงาน 

9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓ 100,000 กองแผนงาน 

10 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา 

ส.ค. ๒๕๖๓ – ส.ค. ๒๕๖๓ 30,000 สภาพนักงาน 

11 โครงการเวทีสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของ

บุคลากร 

ม.ิย. ๒๕๖๓ – ก.ค. ๒๕๖๓ 5,000 สภาพนักงาน 

12 โครงการเสียงสะทอ้นจากนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา  ก.พ. 2563 - มี.ค. 2563 14,800 กองกิจการนสิิต 

13 การประเมินUPITA (Pre-Assessment) ระดับหน่วยงาน

ภายใน 

พ.ค. 2563 - ม.ิย. 2563 0 กองแผนงาน 

 

 


