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รายงานผลการประเมินจริยธรรมบุคลากร กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำรายงานผลการประเมินจริยธรรมบุคลากร กองคลัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกองกลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สร้าง
แนวคิด มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรกองคลัง เป็นหลักเทียบทางการประพฤติ การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์กรแต่ละองค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น 
สอดคล้องตามหลักฤศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและการพัฒนาตนเอง  
การกำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกองคลัง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อม 
ทำให้เกิดคุณภาพท้ังบุคคลและหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงค ์

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำรายงานผลการประเมินจริยธรรมบุคลากรกองคลัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานรายงานการนำผลการประเมินจริยธรรม
ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมินสมรรถนะ การปฏิบัติงาน 
การแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนา การสอบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  
ให้บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส  
การให้บริการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ทั้ง 5 ด้านได ้

ขอบเขตเนื้อหา  

1. ประมวลจริยธรรมที่กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ดำเนินการภายในกองคลัง และความหมาย
และความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา  
3. กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

ประมวลจริยธรรมท่ีกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ดำเนินการภายในกองคลัง  

  ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts การประพฤติ
ตนทางจริยธรรม โดยคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหลักเกณฑ์ที่มีความสำคัญและ
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563  
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564  
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่านิยมองค์กรในการทำงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 



  4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2565 
  5. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
  6. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  URL ที่เผยแพร่ https://finance.up.ac.th/V2/ 

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

  กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยึดหลักตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  
ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
                1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน

ของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดถือ สำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจน
การดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว  

พฤตกิรรมที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้แก่ 
1. แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือด้อยค่าความเป็นไทย อันก่อให้เกิดความเสื่อม

เสียต่อภาพลักษณ์ 
2. รับประโยชน์จากการปฏิบัตหิน้าที่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตาม กฎ ระเบียบ  
3. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพลใด ๆ ในการชัดจูงให้กระทำความผิด 
4. กระทำการอันส่อไปในทางที่ตีความได้ว่าเป็นการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
5. ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลอ่ืน 
6. เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ 
7. ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 

https://finance.up.ac.th/V2/


พฤติกรรมทางจริยธรรมในแต่ละบุคคลตามตำแหน่งงาน สรุปเป็นรูปแบบพฤติกรรมตามที่คาดหวัง
ของบุคลากรกองคลัง ได้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมทางจริยธรรมในสถานการณ์ทั่วไปที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. พฤติกรรมทางจริยธรรมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือไม่เอ้ืออำนวยโดยที่ต้องได้รับคำชี้แนะ
จากผู้บังคับบัญชา  

3. พฤติกรรมทางจริยธรรมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือไม่เอ้ืออำนวยโดยสามารถหาวิธีการแก้ไข
ไดเ้องโดยไม่ต้องการคำชึ้แนะ 

4. การปฏิบัติเปน็ตัวอย่างและชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ 
5. การให้คำปรึกษาชี้แนะทางได ้
6. การมีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้งบประมาณ 
7. การวางกรอบและสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้ยึดมั่นในจริยธรรมเป็นที่ตั้ง 

ข้อกำหนดจริยธรรมที่กองคลังใช้ดำเนินการภายในหน่วยงาน 
ข้อกำหนดจริยธรรม แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts การประพฤติตนทางจริยธรรมโดยคณะกรรมการ

คุ้มครองจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
URL ที่เผยแพร่ https://finance.up.ac.th/V2/Ethics.aspx 

 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. พึงดำรงตงให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ดังนี้ 

1.1 การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์

ให้กับตนเองและพวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาให้ตนเองครองครัวและบ้านเมืองอยู่รอด 
1.3 มีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน ด้วยการปฏิบตัิ

หน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทำงาน เพื่อการสร้างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพื่อส่วนรวมและองค์กรอย่างจริงจัง  

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ โดยการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
2.1 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง

ลำดับขั ้นตอนการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงานและระยะเวลา ให้แก่ ผู้มาติดต่องานได้ทราบ เพื ่อให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 

2.2 มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองคลัง ซึ่งได้แก่ ตรวจสอบภายใน 
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรกองคลังและหน่วยงาน ซึ่งจะมีการสรุปรายงาน การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของผู้มารับบริการ
เป็นหลัก ดังนี้  

https://finance.up.ac.th/V2/Ethics.aspx


3.1 มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กำลังสติ คือ รู้ว่ากำลังทำอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่า
อยู่ที่ไหน อย่างไร หากใช้กำลังสติ หนักแน่น มั่นคงแล้ว จะทำให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว
เกิดความสำเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ 

3.2 การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
3.3 การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา 
3.4 การให้บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้ม แจ่มใส ประทับใจ และรักษาประโยชน์ ให้แก่ 

ผู้รับบริการทุกคน 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดีมีคุณค่าต่อผู้รับบริการ ต่อส่วนรวม 

ทั้งนี้ ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติและความรุ้คิด จะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่ 
4.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความ

ถูกต้องของกฎ ระเบียบ กฎหมาย 
4.3 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการ

ใช้เงิน และใช้เวลา 
4.4 การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และถูกต้อง

ตรงตามนโยบาย 
 5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ดังนี้ 
 5.1 การศึกษาหาความรู ้ ที ่เป็นการพัฒนาตนเอง เพื ่อใช้ในการปฏิบัต ิงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การวางแผน และงานประจำที่ทำอยู่เสมอ  
 5.2 พัฒนาจิตใจตนเอง เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทำให้ภาวะจิตใจสามารถ
ที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 5.3 พัฒนาตนเอง และการปฏิบัต ิงาน ตลอดถึงการหาความรุ ้ และการพัฒนาจิตใจ  
จะกระทำได้โดยการเข้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั ้งนั้น  
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง จะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อหน่วยงาน 
และความเจริญต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และประเทศชาติ 
 จึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา พึงได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เพราะจะส่งผลให้ตนเอง และหน่วยงาน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจให้เกิดกับกองคลัง นำความเจริญ 
ความมั่นคง เป็นที่ยอมรับ และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากและซ่อนเร้น
แต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธาบริหารจัดกาให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมาตรการส่งเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรม ดังนี้ 

มาตรการเชิงรุก 
 1. การฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้ หรือรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม 
 2. การฝึกอบรมเชิงป้องกัน ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
 3. การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล สามารถกำหนดได้ง่ายและสำเร็จ 



 4. การนำจริยธรรมไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนำมาใช้ในทางกฎหมายเพียงแต่
ดำเนินการให้ความโปร่งใส 
 5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นจริยธรรม  

มาตรการเชิงรับ 
 1. การฝึกอบรมเพ่ือทำให้บุคลากรของกองคลังมีจิตสำนึกและตระหนักรู้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ทำให้ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบในหน่วยงานกองคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ทำให้บุคลากรของหน่วยงานกองคลังมีความน่าเชื้อถือให้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
และหน่วยงานต่าง ๆ ได ้ 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรผลักดันให้จริยธรรมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 2. วางระเบียบ ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล 
 3. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องจริยธรรมให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในกอง
คลังเป็นประจำ เพ่ือให้ทราบและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ปัญหาด้านเครื่องมือการประเมินคุณธรรมจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน มีการกำหนดแบบฟอร์ม
ในการประเมินทีม่ีข้ันตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยแบบประเมินผลฯ ไม่สามารถท่ีจะวัดผลการประเมินได้อย่างแท้จริง 
 2. ปัญหาด้านผู้รับการประเมินขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3. การให้ความร่วมมือหรือความสำคัญในเรื่องจริยธรรมของบุคลากรยังค่อนข้างน้อย 
 4. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ในเรื ่องจริยธรรมไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง ทำให้บุคลากร
บางส่วนไม่ทราบถึงหลักจริยธรรมของกองคลัง หรือประมวลจริยธรรมอื่นทีม่หาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดำเนินงานทางคุณธรรมและจริยธรรมของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื ่อส ัตย ์ ส ุจริต 
เส ียสละ และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ตามกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการคลินิกกองคลัง
สัญจร ดำเนินโครงการ ทั้งสิ้น 
10 ครั้ง ดังนี้ 
1.1 กองอาคารสถานที ่
วันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 09.00–
12.00 น.  
1.2 วิทยาลัยการศึกษา 
ว ันท ี ่  23  ก .พ .66  เวลา 
13.30–16.00 น. 
1.3 คณะศวกรรมศาสตร์/ 
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 13.30 
– 16.00 น. 
1.4 สถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 13.30 
– 16.00 น. 
1.5 คณะร ัฐศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์ 
วันที่ 16 มี.ค 66 เวลา 13.30 
– 16.00 น. 

จำนวนส่วนงาน/หน่วยงาน
และผู้ที่ได้รับความรู้จากการ
เข้าร่วมโครงการค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 100 แยกได้
ดังนี้ 
- จำนวนผู้เข้าร่วม ปริมาณ : 
บุคลากรสายวิชาการ 40 คน 
บุคลากรสายบริการ 60 คน 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 ครั้ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/อุปสรรคแนะ
ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนนิงาน 
  

 
 
 
 

2. โครงการแลกเปล ี ่ ยน
เรียนรู้ด้านการเงินและคลัง 
(KM) ดำเนินการ จำนวน 3 
ครั ้ง ดำเนินการไปแล้ว 1 
ครั้ง ดังนี้ 
- KM ครั ้งที 1/2566วันที่ 
12 ม.ค. 66 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
อยู ่ระหว่างรอดำเน ินการ
จำนวน  2 ครั้ง ดังนี้ 
- KM ครั้งที 2/2566    
- KM ครั้งที 3/2566    
 
 
 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเง ินและ
บัญชี  

จำนวนส ่วนงานและผ ู ้ ที่
ได้รับความรู้จากการเข้ารว่ม
โครงการ 
คร ั ้ งท ี  1/2566 จำนวน
ผู้เข้าร่วม KM ปริมาณ : 80 
คน เข้าร่วม 94 คน 
ค่าเป้าหมาย 100% ผลที่
ได้รับ 100% 
- ประเมินผลความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ  
ค ่ า เ ป ้ า ห ม า ย  >  5 . 0 0 
(คะแนนเต็ม 5) ผลที่ได้รับ 
4.78 คะแนน 
- เวลา ≥ 3.00 ชม./ปี ผลที่
ได้รับ 100% 
จำนวนส่วนงาน/หน่วยงาน
ได้รับความรู้จากการเข้ารว่ม
โครงการจำนวนผู ้เข้าร ่วม 
ปริมาณ : 72 คน เข้าร่วม 
72 คน ค่าเป้าหมาย 100% 
ผลที่ได้รับ 100% 
- ประเมินผลความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ ค่า 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 ครั้ง 
อยู่ระหว่างรอดำเนินการจำนวน  
2 ครั้ง ดังนี้ 
- KM ครั้งที 2/2566    
- KM ครั้งที 3/2566    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผู ้ปฏิบัติงานของส่วนงาน/
หน่วยงาน เข้าใจกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข ้อบังค ับต ่าง ๆ 
รวมถ ึงเข ้าใจในข ั ้นตอน ว ิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร ุปผลการดำเน ินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด ้านการเง ินและบ ัญชี  
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ มีดังนี ้ 
1.ในการอบรมมีระยะเวลา
ที่นานมากเกินไป (ควรออก
เดินทางช่วงเช้า ควรจัด 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เป้าหมาย > 5.00 (คะแนน
เต็ม 5) ผลที ่ ได ้ร ับ 4.65 
คะแนน 
- เวลา ≥ 3.00 ชม./ปี ผลที่
ได้รับ 100% 

2. เพ ื ่อให ้ ได ้ร ับการพ ัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์
ในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วน
งาน/หน่วยงานได้รู้วิธีการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคที ่พบในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
ตลอดจนได้แลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์
ในการปฏิบัต ิงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 4. เพื ่อให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานม ีขีด
ความสามารถและสมรรถนะ
ด้านการเงินการคลัง ให้สอดคล้อง
ก ับการปฏ ิบ ัต ิ งาน และลด
ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่อง 
ในการปฏิบัติงานได ้

กิจกรรม Workshop ช่วง
บ่าย) 
2 .  สถานท ี ่ จ ั ดโครงการ
ห ่างไกลช ุมชน ห ่างไกล
ร้านค้า เดินทางลำบาก เดิน
ทางไกล อาหารและอาหาร
ว่าง ควรปรับปรุงรสชาติ 
3. ควรให้มีการจัดอบรม
เคร ื อข ่ ายแบบน ี ้ อย ่ าง
ต่อเนื่อง ควรให้มีหัวข้อการ
อบรมที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบ ัต ิงานจร ิงของมหา 
วิยาลัยควรให้กองคลังเชิญ
ผู้บริหารของหน่วยงานเข้า
ร่วมการอบรมในลักษณะ
แบบนี้บ้าง 
4. ขอบคุณโครงการนี้ที่ทำ
ให้ผู ้เข้าร่วมมีรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะ ควรจัดทุกปี 
และต้องการให้กองคลัง
เป็นวิทยากรเพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานมีความเข ้าใจ
ระเบียบ หลักการ แนวทาง  

 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  การตรวจ เอกสารเบิกจ่าย
ที่ถูกต้องตรงกัน 
5. ควรจัดวันธรรมดา 
6. ในปีถัดไป ต้องการให้
จัดกิจกรรม ในลักษณะนี้ที่
ทะเล เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อ ันด ี และเพื ่อเป ็นขวัญ
และกำลังใจให้เครือข่าย 
และสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน 
7. เป็นโครงการที่มีประโยชน์
สามารถทำไปใช ้ในการ
ปฏิบัติงานได้ อยากให้จัด
โครงการอีกในครั้งถัดไป 
8. อยากให้กองคลังเป็น
วิทยากร โดยลงรายละเอียด
ในเรื่องการตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่ายในแต่ละค่าใช้จ่าย
ตามประกาศ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย เพื ่อให้การ
ตรวจสอบเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันมากข้ึน 
9 .อยากให้จ ั ด โคร งการ
ภายในจังหวัด 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

  
2. การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
แสดงหาผลประโยชน์โดย 
มิชอบ 
3. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
4. ไม่นำอุปกรณ์ เครื่องใช้ของ
สำนักงานไปใช้เป็นทรัพย์สิน 
ของตนเอง 

 
ประชุม ชี ้แจง ให้บุคลากร
ภายในกองคลังทราบถึงการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ ไม ่แสวงหา
ผลประโยชน์และประพฤติมิ
ชอบ รับทราบถึงนโยบาย
และเจตนารมณ์ของกองคลัง
ในการ งดให้ งดรับ ของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
มุ่งสร้างความเข็มแข็งด้าน
คุณธรรม จร ิยธรรม และ
ความโปร่งใส ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน  

 
1. จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
ว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. จำนวนบุคลากรกองคลัง
ที่ถูกลงโทษดำเนินการทาง
วินัย 
3. ร้อยละของผู ้ร ับบริการ 
ที่ ม ี ความพ ึ งพอใจต ่อการ
ให้บริการของหน่วยงานกอง
คลัง  
4. จำนวนข้อร้องเรียนของ
บุคคลภายในและภายนอก
ผู ้ร ับบริการที ่เพิ ่มขึ ้นหรือ
ลดลง 
5. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ถูก
ตรวจสอบว่าร่ำรวยผิดปกติ 
6 .  จ ำน วนผ ู ้ ร ้ อ ง เร ี ย น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต
ของผู้บังคัญบัญชา 
 

 
1. ไม่มีเรื ่องร้องเรียนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ถุกลงโทษดำ
เนิงการทางวินัย 
 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของส่วนงาน
กองคลัง 
 
4. ไม่มีข้อร้องเรียนของบุคคล
ภายในและภายนอก ผู้รับบริการ 
 
 
5. ไม่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ถูก
ตรวจสอบว่าร่ำรวยผิดปกติ 
6. ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการทุจริตของผู้บังคับ 
บัญชา 
 

ระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน 
- 

 
 
 
 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
เปิดเผย โปร่งใส พร้อม
ให้ตรวจสอบ 

1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทำงานและมอบหมาย 
งานที ่ช ัดเจน โดยสามารถ
แจ ้ ง ล ำด ั บข ั ้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และระยะเวลา
แล้วเสร็จ ให้แก่ ผู้มาติดต่อ
ราชกาได้ทราบ เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
2. มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 
ที ่เป็นประโยชน์อย่างตรงไป 
ตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยการประชาส ัมพ ันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางหน้าเพจ
กองคล ัง และ fackbook 
ของกองคลัง  
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองคลัง และคู่มือ
การติดต่องานของส่วนงาน
ทางหน้าเพจกองคลัง  
3. ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับ
การปฏิบัติงานของกองคลัง
เผยแพร่ทางหน้าเพจกองคลัง 
และfackbook ของกองคลัง 
ให้บุคคลภายในและภายนอก 
ทราบโดยทั่วกัน 
4. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทำงาน การมอบหมาย 
หน้าที่ที่ชัดเจนเผยแพร่ทาง
หน้าเพจกองคลัง 
5 กำหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบ ัต ิงานให้ช ัดเจนและ 
เผยแพร่ทางหน้าเพจกองคลัง 

จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน
และติดต ่องานที่ ได ้ม ีการ
จัดทำขึ้นนแต่ละงาน 

  

 
 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

  1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยการประชาส ัมพ ันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางหน้าเพจ
กองคลัง และFacebook 
ของกองคลัง  
2. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองคลัง และคู่มือ
การติดต่องานของส่วนงาน
ทางหน้าเพจกองคลัง  
3. ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับ
การปฏิบัติงานของกองคลัง
เผยแพร่ทางหน้าเพจกองคลัง 
และFacebook ของกอง
คล ั ง  ให ้บ ุคคลภายในและ
ภายนอก ทราบโดยทั่วกัน 
4. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทำงาน การมอบหมาย 
หน้าที่ที่ชัดเจนเผยแพร่ทาง
หน้าเพจกองคลัง 
5 กำหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบ ัต ิงานให้ช ัดเจนและ 
เผยแพร่ทางหน้าเพจกองคลัง 

จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน
และติดต ่องานที ่ ได ้ม ีการ
จัดทำขึ้นนแต่ละงาน 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คู ่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วน
งานกองคลัง และระยะเวลาการ
ให้บริการของส่วนงานกองคลัง 

การต ิอต ่อประสานงาน
ของนิสิตส่วนมากจะติดต่อ
สอบถามผ่านเฟลสบุ๊คไลด์
ของกองคลัง ซึ ่งเวลาใน
การต ิตต ่อประสานงาน
ข อ ง น ิ ส ิ ต จ ะ เ ป ็ น ทุ ก
ช่วงเวลา และเป็นช่วงนอก
เวลาทำการ วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ เป็นส่วนมาก ซึ่งทำ
ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน
เข้าไปตอบช้าเพราะเป็น
นอกเวลาทำการและเกิด
ความล ่าช ้า เพราะเป็น
ช ่ ว ง เว ล าต ั ้ ง แ ต ่ ท ี ่ ไ ม่
สามารถปฏ ิบ ัต ิ ง าน ได้
ท ันท่วงทีทำให ้เก ิดการ
ล ่ า ช ้ า ใ น ก า ร ต ิ ด ต่ อ
ประสานงานกับไปบ้างบาง
เวลา จึงอยากจะให้นิสิตติ
ตต่องานในวัน เวลาทำการ 
หรือไม่ดึกเกินไปเพราะจะ
ได้ตอบข้อซักถามได้ตรง
เวลา 

 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

3.เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ด้วย
ความเสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี 
ตรงเวลา และเป็นธรรม
ต่อผู้รับบริการ 
 

1. กำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน  
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. การให้บริการนอกสถานที่
ด้วยความเสมอภาค 
4. จัดระบบกรรับบริการก่อน - 
หลัง 
5.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
และบริการหรือตรวจสอบ
เบื้องต้น 
6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการ 
7. สร้างมาตรการจูงใจการ
ตรงต่อเวลา 
 

เปิดโอกาศให้บุคลากรกอง
คลัง ได้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับด้านการให้บริการ 
การอบรมด้านพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
การสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกในด้านการบริการ 
และเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละของผู ้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัต
งานของเจ้าหน้าที ่

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คู ่มือ
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วน
งานกองคลัง และระยะเวลาการ
ให้บริการของส่วนงานกองคลัง 

ในการส ื ่ อสารบางครั้ ง
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ซึ่ง
ทำให้การสื ่อสารบางครั้ง
อาจจะสื่อสารและตีความ
ไม ่ตรงก ันจ ึงทำให ้การ
สื ่อสารบางครั้งเกิดความ
คราดเคล ื ่อนได ้ จ ึงต ้อง
ปรับปรุงด้านการสื ่อสาร
โดยการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางปฏิบ้ติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการดำเนนิงาน 

4. การส่งเสริมให้บุคลกร 
กองคลัง เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรมด้านคุณธรรม
และจร ิยธรรมต่าง ๆ 
ของส่วนงาน/หน่วยงาน 
ภายในและภายนอก 
 

1. การจัดโครงการเพ่ือทำให้
บ ุ คลากรของกองคล ั งมี
จิตสำนึกและตระหนักรู้ เป็น
ผู้มีคณุธรรม จริยธรรม 
2. ทำให้ลดปัญหาการทุจริต
แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิ ช อ บ ใ น
หน่วยงานกองคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3 .  ท ำ ใ ห ้ บ ุ ค ล า ก ร ขอ ง
หน่วยงานกองคลังมีความ
น่าเชื้อถือให้กับบุคคลภายใน
และบ ุคคลภายนอกและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

1.  กองคล ั งจ ัด โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใ น ห น ่ ว ย ง า น ก อ ง ค ลั ง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรกอง
คลังเขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในด้าน
ต่าง ๆ  

- บุคลากรกองคล ังได ้รับ
ความร ู ้ จากการเข ้ าร ่ วม
โครงการจำนวนผู ้เข้าร ่วม 
ปริมาณ : 32  
- บุคลากรกองคล ังได ้รับ
ความรู้ จ ากการ เข ้ า ร ่ วม
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในด้าน
ต่าง ๆ  

-  อ ยู่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
 
-  บ ุคลากรกองคล ังเข ้าร ่วม
โครงการ/ก ิจกรรมส ่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในด้านต่าง ๆ  
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ก า ร เข ้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรม ดังไฟล์ที่
แนบมาพร้อมนี้ 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการดำเนินงานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร  
ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบด ี นางสาวปวีณา จนัทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง  
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ ์งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 

 

 



เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาวปวีณา จันทร์ วิจิตร 
ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ณ ห้องประชุมบวร 
รัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับการดำเนินงานของกองคลัง  
ให้สอดคล้องตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี, นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และ
บุคลากรกองคลังทุกคน ได้ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “ข้าพเจ้าและบุคลากรของกองคลังจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ตำแหน่งวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี และเจตนาบริสุทธิ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ทุ่มเท และตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้ง ไม่ให้  ไม่รับ 
ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด จากผู้มา
ติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้ง ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้เกิดข้ึน
ในองค์กรแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานของกองคลัง ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสาธารณชน ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กรเพื่อยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)”  

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้มอบหมาย
บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตาม
นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่มหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ที่การประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรกองคลัง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ในระบบ UP ITA และร่วมกันจัดทำข้อมูลของกองคลัง ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมหารือเกี่ยวกับ
จุดอ่อนและข้อเสนอแนะด้านข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบ
ของข้อมูล OIT (O1 - O43) ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ 
มอบหมายหัวหน้างานธุรการและพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อให้ครบถ้วนตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำ อีกทั้ง ให้มีการ
จัดทำข้อมูลด้าน OIT (O1 - O43) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) โดยรายงานแก่
มหาวิทยาลัยตามระบบ UP ITA และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกองคลัง ภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ 



ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมรับชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง you tube ณ ห้องประชุมกองคลัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 



 

 

 

 

 

 



โครงการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองคลังเข้าร่วมโครงการอบรม 
“แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams  

 
 



 

 

 



 

 

 

 



กองคลัง เข้าร่วมรับฟัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.  
“งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”  

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube : GoodGovernance NACC 

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองคลัง เข้าร่วมรับฟัง สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. “งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพื ่อป้องกันการกระทำผิดเกี ่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube : 
GoodGovernance NACC เพ่ือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่มา หลักการ ความหมาย เจตนารมณ์ของหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ บ่อเกิด
แห่งปัญหา และแนวทางป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”ให้ผู้รับฟังตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
และยึดหลัก “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” 
 

 



 
 

 

 

 



การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบับุคลากร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” 

 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสรสนเทศ 
และการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้ส่งบุคลากร นายพิชัย ไชยกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัด กองคลัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เรื่อง “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบและเข้าใจกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และกฏหมายความมั่นคงปลอดัยไซเบอร์  
ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government) ซึ่งนับวันมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้นและมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน  
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 



กองคลัง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาภายใต้กฎหมาย 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 กองคลัง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างถูกต้องสามารถให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 

 

 



 
 

 

 

 



 

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
   ยึดม่ันและนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

โดยการเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 กองคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 
2566 เพ่ือความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีสวดมนต์ ถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในพิธีประกอบไปด้วย การถวายความเคารพ พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร ประเคนขันขอศีล และขันตั้งสืบชะตา พระสงฆ์
ทั้งปวง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจริญพระพุทธมนต์ (บทถวายพระพร)  ประเพณีสืบชะตาคน นับเป็น
ประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวภาคเหนือนิยมทำกันหลายโอกาส เพ่ือต้องการให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจาก
โรคภัยทั้งหลาย เช่น เนื่องในวันเกิด วันได้รับยศศักดิ์ตำแหน่ง วันขึ้นบ้านใหม่ กุฏิใหม่ หรือ ไปอยู่ที่ใหม่ เกิดเจ็บป่วย 
หมอเมื่อ (หมอดู) ทายทักว่าชะตาไม่ดีชะตาขาด ควรจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ และสืบชะตาต่ออายุเสีย การทำพิธีสืบ
ชะตาจะทำให้คลาดแคล้วต่อโรคภัยและอยู่ด้วยความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



การส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม โดยการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ห้อง ICT 
1247 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้ส่งบุคลากร ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ 
ปิงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวพิมพร บุญทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด 
กองคลัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามแบบแผนเดียวกัน และ
สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานพิธีการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

 



 
 

 
 
 



การเข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 บุคลากรกองคลัง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำ
เมือง ประจำปี 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 
ประจำปี 2566 ในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่างฟ้อนจิตอาสาในหน่วยงานหรือชุมชน เข้าร่วมการ
แสดงฟ้องเล็บพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เพ่ือสือสารประเพณี และสืบสารการทำรุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



การส่งเสริมให้บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเกื้อกูล และเสียสละ 

   เมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรกองคลัง ร่วมแรมร่วมใจกันบริจาคโลหิต ให้กับ 
สภากาชาด จังหวัดพะเยา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์  
อีกท้ัง สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญตนและเป็น
จิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  

 

 



 

 

 

 

 


