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การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2563 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินปี พ.ศ. 2563 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผูม้าติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ้่ายงบประมาณ 

4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจง้เบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน ข้อมูลของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผูร้ับผิดชอบ 

1 การปฏิบัติหนา้ที่  92.26  1. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ

หรือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตาม

ขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน 

กองคลัง 

2 การใช้งบประมาณ  82.82 1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผน 

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน

กองคล ั ง ม ี ส ่ วนร ่ วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

1 .  เผยแพร ่ แผนการใช ้ จ ่ าย

งบประมาณให้บุคลากรภายใน

ทราบและจัดให้มีช่องทางในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองคลัง 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผูร้ับผิดชอบ 

3 การใชอ้ำนาจ 88.7 - 1. กำหนดแนวทางการประเมินผล

การปฏิบ ัต ิงานอย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็น

ธรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ระด ับค ุณภาพของผลงานของ

บุคลากรกองคลัง 

กองคลัง 

4 การใชท้รัพย์สินของราชการ 82.26 1. การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอน

ในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 

1. แจ้งขั ้นตอนการขออนุญาตเพื่อ

ยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้

ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั ่วถึง

และกำกับดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ำเสมอ 

กองคลัง 

5 การแก้ปัญหาการทุจรติ 82.26 1.จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส

อ ันควรสงส ัย โดยม ีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้

เป็นความลับ 

จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส

อันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครอง

ผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู ้ร ้องเรียน

จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

และสามารถติดตามผลการร้องเรียน

ได้ 

กองคลัง 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency : EIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิปี  พ.ศ. 2563 

1. ควรมกีารเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน

2. การเผยแพร่ของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย

3. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้ับบริการ ผู้มาติดต่อหรอืผูม้ีส่วนได้สวนเสียเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการบริการ

ให้เกิดความโปร่งใส

4. มีการปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึน้

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผูร้ับผิดชอบ 

1 คุณภาพการดำเนินงาน 87.9 1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน 

1. ปฏ ิบ ัต ิต ่อผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย

ภายนอกตามขั ้นตอนอย่างเท่า

เทียม และจัดให้มีช่องทางการ

ประเมินความพึงพอใจในการรับ

บริการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อ

นำผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ให้บริการหรือการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 
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ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผูร้ับผิดชอบ 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.57 1. การเผยแพร่ข่าวสารของกองคลัง

ที ่เข ้าถึงง ่าย ไม่ซ ับซ ้อน และมี

ช่องทางหลากหลาย 

1. กองคลังได้เผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที ่สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทาง

การสื่อสารหลากหลายเข้าถึงง่าย 

ไม่ซับซ้อน  

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกที่มารับบริการรับรู้ข่าวสาร 

3. การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ก ับหน่วยงานต่างๆภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

 

3 การปรับปรุงระบบการทำงาน 80.79 1. พ ัฒนาการดำเน ินงาน/ การ

ให้บริการของกองคลัง โดยเปิด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ

หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข ้าไปมี

ส ่ ว น ร ่ ว ม เ พ ื ่ อ ป ร ั บปร ุ ง ก าร

ดำเน ินงาน การบร ิการให ้เก ิด

ความโปร่งใส 

2. ปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการ

ทำงานให้ดีขึ้น 

1. จัดให้มช่ีองทางการประเมินความ

พึงพอใจในการรับบริการหรือการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมิน

มาปรับปรุงการให้บริการหรือการ

ปฏิบัติงาน 
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ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผูร้ับผิดชอบ 

1 การเปิดเผยข้อมูล 72.73 1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยยังไม่

ครบถ้วน 

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน

การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

(UP ITA) 

กองคลัง 

2 การป้องกันการทุจริต 40 1. การเสริมสร้างความตะหนัก

หรอืดำเนินกิจกรรมในการ

ป้องกันการทุจริต 

1. สร้างความตระหนักด้านการมี

ค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส 

ให้แก่ บุคลากรกองคลัง โดยการ

ส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังเข้า

ร่วมโครงการป้องกันการทุจริต

หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของกองคลังและ

มหาวิทยาลัย  

กองคลัง 
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