


รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนงาน กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

ลำดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ระยะเวลา แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตาม

แผน (รอบ 12 เดือน) 

1 การตรวจสอบ

พัสดุประจำเดือน 

ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง พ ั ส ดุ

ค ง เหล ื อก ั บบ ัญ ชี  

มีความถูกต้อง 

ร้อยละ 100 - ต.ค. 64 - ก.ย. 65 - มีการแต่งตั ้งเจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานตรวจสอบ

พัสดุประจำเดือน 

-  ม ี การตรวจสอบจาก

ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก 

(ผูต้รวจสอบบัญช)ี 

-  ม ี การตรวจสอบจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) 

คำสั ่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร ื ่อง แต่งตั ้งเจ ้าหน้าที่

ตรวจสอบใบเบิกวัสดุใน

คลังของหน่วยงานกองคลัง 

2 การส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร 

การปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

จำนวนการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมใหบุ้คลากร

ปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต ความ

ย ุต ิธรรมและความ

โปร่งใส 

มากกว่า 

หรอืเท่ากับ 

 6 ครั้ง/ปี 

- ต.ค. 64 - ก.ย. 65 - มีการทำกิจกรรมหรือ

ร่วมกันแสดงการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบทุกรูปแบบ 

-  ม ี ก ารแจ ้ งท ี ่ ป ระ ชุม 

กองคลังการปฏิบ ัต ิงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล ให้

บุคลากรในส่วนงานกอง

คลังทราบ 

- ดำเนินการแจ้งที่ประชุม

กองคลังการปฏิบัต ิงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลให้

บุคลากรในส่วนงานกอง

คลังทราบ 

- ร่วมกันแสดงการต่อต้าน

การทุจร ิตและประพฤติ 

มิชอบ 

(รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ 1) 



 

ลำดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ระยะเวลา แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตาม

แผน (รอบ 12 เดือน) 

3 

 

การประเมนิ

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสการ

ดำเนนิงานของกอง

คลัง 

ร้อยละผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

มากกว่า 

หรอืเท่ากับ 

85 คะแนน 

- ต.ค. 64 - ก.ย. 65 มีการกำกับ ติดตาม การ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

- ดำเนินการกำกับ ติดตาม 

ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ต า ม

แผนปฏิบ ัต ิการป ้องกัน

การทุจร ิตและประพฤติ 

ม ิชอบ ในการ เป ิด เผย

ข ้อม ูลส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 

ทาง เ ว ็ บ ไ ซต ์ กอ งคลั ง

ประจำเดือน  

- ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

UP ITA ก อ ง ค ลั ง

มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ใน

ระด ับ AA ม ีผลคะแนน 

96.27 

 

              (นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร) 

                     ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

                        ตุลาคม 2565



เอกสารแนบ 1 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตามข้อที่ 2  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ลำดับ ผลการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ในการดำเนินการ 

1 การจัดประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การตรวจสอบ

การอัฟโหลดข้อมูลลงในเว็บไซต์กองคลัง ตามข้อกำหนด

การประเมินเกี ่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ ITA ประจำปี

งบประมาณ 2565 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 

2 การจัดประชุมกองคลัง ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสมหาวิทยาลัย ประเภทส่วนงาน/หน่วยงาน

กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 23 พฤศจกิายน 2564 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 

3 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

บริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 4 (2/2564)  

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  

เวลา 09.00 - 12.00 น. 

4 การจัดประชุมกองคลัง ครั ้งที ่ 3/2565 เรื ่อง รายงาน

ความก้าวหน้าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเภทส่วนงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 21 มกราคม 2565 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 

5 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  

เวลา 09.30 - 12.00 น. 

6 ส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริต

หรอืพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

     1. เพิม่พูนศักยภาพในการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองคลัง  

     2. เพื่อป้องกันการทุจริต และพัฒนาบุคลากรกองคลัง

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน 

     3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และความซื่อสัตย์

ในการปฏิบัติงาน 

     ทั้งนี ้ได้ดำเนินการดังนี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ ผลการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ในการดำเนินการ 

- ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก)

ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้างาน กองคลัง เข้าร่วม

ประชุม สัมมนา เพื ่อชี ้แจงทำความเข้าใจกับผู ้บร ิหาร

สถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลัก

ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลัก

ความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

     - ผู ้บริหารและบุคลากรกองคลัง ร่วมกันแสดงการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การแสดงสัญลักษณ์

การต่อต้านการทุจริต” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกองคลัง

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ความยุติธรรมและความ

โปร่งใส ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั ้น 1 อาคารสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 - 12.30 น. 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 

เวลา 13.30 – 16.00 น. 

7 กองคลัง ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง 

เพื ่อให้บ ุคลากรผู ้ปฏิบัต ิงานด้านการเง ินการคลังของ 

ส่วนงาน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ

ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของพนักงานมหาวิทยาลัย

ของรัฐ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อส่วนงานและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผน 

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 

เวลา 13.30 - 16.30 น. 

8 การจัดประชุมกองคลัง ครั้งที่ 4/2565  

- เรื่อง ตารางการลงข้อมูลเว็บไซต์กองคลัง ตามข้อกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลของการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 

2565  

- เรื่อง รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทส่วนงาน กองคลัง ประจำปี 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 



 

ลำดับ ผลการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ในการดำเนินการ 

 งบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

9 กองคลังเริ่มดำเนินการตามกรอบระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

ของการประเมิน ITA 2565 จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการใช้

งานในระบบประเมิน ITA 2565 ให้บุคลากรทราบและทำ

ความเข้าใจในการประเมินได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยเริ่มตั่งแต่ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจะต้องดำเนินการภายในกรอบ

ระยะเวลาที่ สำนักงาน ปปช. กำหนดไว้ โดยดำเนินการได้

ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565  

 2. การระบุข้อมูลและนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/

ภายนอก กองคลังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

นำเข้าข้อมูลดังกล่าว ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 

2565 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT กองคลัง ได้

ประชาสัมพันธ์เพื ่อให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วม สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงาน กองคลัง ได้ทำการจัดประชุมช้ีแจงในการเข้าตอบ

แบบวัด IIT ของหน่วยงาน และ Code ของกองคลังให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบ ซึ่งให้บุคลากรภายใน

หน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS 

ร่วมถึงวิธีการ ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนผู้ตอบจะต้องทำ

การระบุ Code ของหน่วยงานให้ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้า

ตอบได้ ทั้งนี ้กองคลัง ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการเผยแพร่ให้ทุกคน

ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องระมัดระวังและ

ป้องกันไม่ให้มีการนำ Code ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก

โดยเด็ดขาด กองคลัง ได้ส่งเสริมให้บุคลากรภายในของ

หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อ

การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานตนเอง และ 

 

 

 

 

 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 มีนาคม - พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ผลการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ในการดำเนินการ 

 ติดตามบุคลากรให้เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้

ครบทุกคน 

 

10  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT กองคลังได้

ประชาสัมพันธ์ ให ้ผ ู ้ร ับบร ิการหร ือต ิดต ่อราชการกับ

หน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็น

ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกองคลังนำช่องทาง 

การเข้าตอบแบบวัด EIT ทางระบบ ITAS ไปเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์แก่ผ ู ้ร ับบริการหรือติดต่อราชการของ

หน่วยงาน และผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับภาครัฐจะเข้ามา

ตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ซึ่งได้ประชา

ส ัมพันธผ่านบนหน้าเว ็บไซต ์ของกองคลัง ท ั ้งน ี ้  การ

ประชาสัมพันธ์ของกองคลังให้ผูร้ับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ

หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อ

การดำเนินงานและการบริหารงานของกองคลังด้วยตนเอง 

และติดตามให้เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มาก

ที่สุด โดยจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่

กำหนด 

 5. การตอบแบบวัด OIT กองคลัง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินการเป็นแอดมิน 

ในการระบุคำตอบ และผู ้บริหารของหน่วยงานจะเป็นผู้

ตรวจสอบและอนุมัติคำตอบในแบบวัด OIT ของกองคลัง 

โดยหน่วยงานจะต้องตอบให้ครบถ้วนทุกข้อและดำเนินการ

ให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และแอดมิน 

ได้นำข้อมูลไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกองคลังเพื ่อให้

บุคคลภายใน และบุคคลภายนอกได้ทราบ ในการเผยแพร่

ข้อมูลดังกล่าว บุคคลภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้

ทุกช่วงเวลา เพื่อความโปร่งใสในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  

มนีาคม - พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม – เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ผลการดำเนินงาน วัน เดือน ปี ในการดำเนินการ 

11 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 5 (1/2565)  

วันที่ 7 เมษายน 2565  

เวลา 15.30 - 16.00 น. 

12 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผูป้ฏิบัติงานด้านพัสดุ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรใหป้ลอดภัย 

ตามแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”  

วันที่ 19 เมษายน 2565 

เวลา 08.00 - 16.30 น. 

13 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโคงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการ

บริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

14 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือปกป้องและ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 

15 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสอบสวนเพื่อ

คุ้มครองสทิธิพนักงาน  

วันที่ 15 - 17 มิถุยายน 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

16 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 6 (2/2565)  

วันที่ 21 มิถุนายน 2565  

เวลา 13.30 - 15.30 น. 

17 บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

วันที่ 12 กันยายน 2565  

เวลา 08.30 - 16.30 น.  

วันที่ 13 กันยายน 2565  

เวลา 08.30 - 12.00 น. 

 



กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 

เมื ่อวันที ่ 4 มีนาคม 2565 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินรณรงค์ต่อต้าน 
การทุจริต โดย รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ผศ.อังคณา ปานเทือก 
ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง นำทีม บุคลากรกองคลัง 
เดินรณรงค์ เพื ่อแสดงออกการเป็นองค์กรที ่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ พร้อมด้วยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 



 

 



 

 






















































