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การวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ป ีพ.ศ. 2564 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิป ีพ.ศ. 2564 

- แจ้งขัน้ตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยไปใช้ปฏบิัตงิานใหรั้บทราบอย่างทั่วถงึและกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย 

   อย่างสม่ำเสมอ 

 

ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

1 การปฏบิัตหินา้ที่  95.36 - กำหนดขั้นตอนการให้บริการหรือการปฏิบัตงิานอย่าง

ชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่าง

เท่าเทยีมกัน 

กองคลัง 

2 การใช้งบประมาณ  93.24 - เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายใน

ทราบและจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ 

กองคลัง 

3 การใช้อำนาจ 93.42 - กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ

ผลงานของบุคลากรกองคลัง 

กองคลัง 
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ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

4 การใช ้ทร ัพย ์ส ินของ

ราชการ 

88.23 การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอนในการขออนุญาต

ยมืทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัย 

แจ้งขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อย ืมทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง

และกำก ับด ูแลตรวจสอบการใช ้ทร ัพย ์ส ินของ

มหาวทิยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

กองคลัง 

5 การแกป้ัญหาการทุจรติ 93.25 - จัดให้มีช ่องทางเพื ่อให้ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูก

เก็บรักษาไว้เป็นความลับและสามารถติดตามผลการ

รอ้งเรยีนได ้

กองคลัง 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EXternal Integrity and Transparency : EIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิป ีพ.ศ. 2564 

1. จัดใหม้ีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเขา้ถงึง่ายไม่ซับซอ้น  

2. พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบ้รกิารของหน่วยงาน โดยเปดิโอกาสใหผู้้รับบรกิาร ผู้มาตดิต่อหรอืผู้มสี่วนไดส้วนเสยีเขา้ร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนนิงานการบริการ 

    ใหเ้กดิความโปร่งใส 

3. มกีารปรับปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการทำงานใหด้ีขึ้น 
 

ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

1 คุณภาพการดำเนนิงาน 90.74 - ปฏบิัตติ่อผู้มสี่วนไดเ้สียภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่า

เทียม และจัดให้มีช่องทางการประเมนิความพงึพอใจใน

การรับบริการหรือการปฏิบ ัต ิงาน เพื ่อนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการใหบ้รกิารหรอืการปฏบิัตงิาน 

กองคลัง 
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ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

2 ประสทิธภิาพการสื่อสาร 88.58 1. การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน 

2. กองคลังมีการชี้แจงข้อซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน

การโต้ตอบไปมาระหว่างกันกับบุคลากรภายใน 

นิส ิต และบุคคลภายนอก ผ่านช ่องทางระบบ

ออนไลน์ของส่วนงานกองคลัง 

1. เผยแพร ่ผลงานหรือข ้อม ูลที ่สาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร

หลากหลายเขา้ถงึง่ายไม่ซับซอ้น  

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มารับ

บรกิารรับรูข่้าวสาร 

3. การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่

ถูกตอ้งในการปฏบิัตงิาน 

4. กองคลังได้เพิ่มช่องทางการตดิต่อสื่อสารให้กับบุคล

กรภายในนิสต ิและบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางระบบ

ออนไลน์เว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงานใหร้วดเร็ว  

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

และผ่านทางเพจเฟลสบุ๊คของกองคลัง 

https://www.facebook.com/FinanceDivisionUP  

เพื่อตอบขอ้ซักถามใหผู้้รับบรกิารไดร้วมเร็ว ชัดเจน 

 

กองคลัง 

 

 

https://finance.up.ac.th/V2/QA_FIN.aspx
https://www.facebook.com/FinanceDivisionUP


7 
 

 

 

ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

3 การปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

87.75 พัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของกอง

คลัง โดยเปดิโอกาสใหผู้้รับบรกิารผู้มาติดต่อหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง

การดำเนนิงาน การบรกิารใหเ้กดิความโปร่งใส 

จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงการใหบ้รกิารหรอืการปฏิบัตงิาน 

กองคลัง 
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ผลการประเมิน การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิป ีพ.ศ. 2564 

1. ควรมกีารเผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

2. ควรแสดงแผนการปฏบิัติการที่มวีัตถุประสงค์เพื่อปอ้งกันการทุจรติ จัดทำรายงานการกำกับตติตาม และรายงานผลการดำเนนิการปอ้งกันการทุจรติ 

    ของขอ้มูลโครงการ/กจิกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 

ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

1 การเปดิเผยขอ้มูล 92.42 ขอ้มูลการตดิต่อสื่อสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนนิงาน (UP ITA) 

กองคลัง 

2 การป้องกันการทุจรติ  75.00 1. การแสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทุจริต ควรมีข้อมูลรายละเอียด

ของแผนฯ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา

ดำเนินการ และควรเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ

ใช้ครอบคลุมป ีพ.ศ. 2565 

2. การแสดงขอ้มูลรายละเอยีดรายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 

รอบ 6 เดอืน  

1. แสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน

การทุจร ิต ซ ึ ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียด 

ของแผนฯ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา

ดำเนนิการ ประจำปงีบประมาพ.ศ. 2565 

2.แสดงข้อมูลรายละเอียดรายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ของ

รอบ 6 เดอืน 

 

กองคลัง 
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ลำดับ รายละเอยีด 

หัวข้อประเมนิ 

คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผู้รับผดิชอบ 

   3.การแสดงรายงานผลการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจำปี ควรมีข ้อมูลโครงการ/กิจกรรม  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ีปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.แสดงรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปี ควรมีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมาย 

4. สร้างความตระหนักด้านการมีคุณธรรมและความ

โปร่งใส ให้แก่ บุคลากรกองคลัง โดยการส่งเสริมให้

บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการปอ้งกันการทุจริตหรือ

พัฒนาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 


