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ผลการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

1 กำรปฏิบัติหนำ้ที่   ก ำหนดขั้นตอนกำรให้บริกำรหรือกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน และปฏิบัติต่อ

ผู้มำรับบริกำรตำมขั้นตอนอย่ำงเท่ำ

เทียมกัน 

1. กองคลังมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด 

23 ฉบับ อันได้แก่ 

   1.1 กำรวำงแผนและจัดตั้งบประมำณ 

   1.2 กำรเพิ่มเติมงบประมำณระหว่ำงปี 

   1.3 กำรโอนย้ำยงบประมำณระหว่ำงปี 

   1.4 กำรกันเงนิไว้เบิกจำ่ยเหลื่อมปี 

   1.5  กำรผูกพันยอดยกไป 

   1.6 กำรยืมเงินทดรองจำ่ย 

   1.7 กำรจำ่ยช ำระเงิน 

   1.8 กำรน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 

   1.9 กำรรับช ำระเงิน 

   1.10 กำรตรวจนับเงนิคงเหลือประจ ำวัน 

   1.11 กำรบันทึกเจ้ำหนี้ 

   1.12 กำรบันทึกลูกหนี้ 

   1.13 กำรปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด- ลูกหนี้ 

กองคลัง 
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

       1.14 กำรปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด- เจำ้หนี ้   

   1.15 กำรปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด- กำรเงิน 

   1.16 กำรปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด- บัญชี 

          แยกประเภท 

   1.17 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

   1.18 กำรจัดท ำรำยงำนเพื่อกำรบริหำร 

   1.19 กำรจัดกำรผังรหัสบัญชี 

   1.20 กำรเคลียร์เงินทดรองจ่ำย 

   1.21 กำรก ำหนดวงเงินทดรองจ่ำย 

          ของสว่นงำน 

   1.22 กำรยืมเงินทดรองจ่ำยของส่วนงำน 

   1.23 กำรเบิกชดเชยเงินทดรองจ่ำย 

          ของสว่นงำน 

2. กองคลังจัดท ำคู่มือกำรบริกำรของ 

กองคลัง จ ำนวน 27 ฉบับ อันได้แก่ 

   2.1 คู่มือกำรควบคุมล ำดับขั้นตอน 

         กำรท ำงำน ส ำหรับใบสั่งซื้อ (PO) 

         ใบสั่งจำ้ง (PS) 

   2.2 คู่มอืกำรเบิกพัสดุ    
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

       2.3 กำรสรำ้งรหัสวัสดุ 

   2.4 กำรออกใบสั่งซื้อ/ สั่งจำ้ง/สั่งเชำ่ 

   2.5 กำรตรวจรับพัสดุ/กำรพิมพ์ใบ 

         ตรวจรับ/พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเงิน 

         หรอืใบขออนุมัตจิำ่ย 

   2 .6 กำรบันทึกตั้ งค่ำใช้จ่ำยเพื่อจอง 

           เงนิยืม 

    2.7  กำรบันทึกกำรเบิกวัสดุ 

   2.8 คู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบส ำหรับ 

         ผู้ดู แลระบบพัสดุ  กำรเงิน และ 

           กำรบัญชี 

    2.9 คู่มอืภำพรวมกำรท ำงำนของระบบ 

   2.10 กำรเชื่อมตอ่งบประมำณ 

   2.11 กำรเปลี่ยนภำษำไทย – close 

   2.12 กำรเขียนรำยงำนงบกำรเงิน 

   2.13 กำรตรวจสอบงบประมำณ 

   2.14 กำรบันทึกครุภัณฑ์ 

   2.15 กำรบันทึกกำรสร้ำงและจ่ำย 

           ลูกหนี้เงนิยืม  
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

       2.16 กำรบันทึกกำรจ่ำยและออกใบ 

           หักภำษี ณ ที่จ่ำย 

   2.17 กำรบันทึกขอยืมเงนิ และ ค่ำใช้จ่ำย 

          ส ำหรับลูกหนีเ้งินยมื 

   2.18 กำรบันทึกตั้งค่ำใช้จ่ำย เจำ้หนี้ทั่วไป 

    2.19 กำรออกใบสั่งซื้อสั่งจำ้ง 

   2 .20  กำรบันทึ กรำยได้ และออก 

            ใบเสร็จรับเงนิ 

   2.21 กำรสรำ้งรหัสงบประมำณ 

   2.22 กำรสร้ำงรหัสลูกหนี้และลูกหนี้ 

           เงินยมื 

   2.23 กำรสรำ้งผู้จ ำหนำ่ย(ผูข้ำย) 

   2.24 กำรสร้ำงผังบัญชีและรหัสมิติ 

   2.25 กำรใช้งำนระบบห้องประชุม 

           อออนไลน์ 

   2.26 คู่มอืผูเ้บิกวัสดุ 

   2.27 คู่มอืผูจ้ำ่ยวัสดุ 
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

2 กำรใช้งบประมำณ  1. กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี 

2. เปิดโอกำสให้บุคลำกร

ภำยในกองคลัง มีส่วนร่วม

ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 

เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ให้บุคลำกรภำยในทรำบและจัดให้มี

ช่องทำงในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ 

กองคลัง ได้ เผยแพร่แผนกำรใ ช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปี 2564 และผลกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2563 ให้

บุคลำกรภำยในกองคลังรับทรำบผ่ำน

ทำงเว็บไซต์ของกองคลัง 

กองคลัง 

3 กำรใชอ้ ำนำจ - ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและปฏิบัติ 

ต่อบุคลำกรภำยในอย่ำงเป็นธรรม

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับ

คุณภำพของผลงำนของบุคลำกร 

กองคลัง 

กองคลังได้จัดท ำระบบประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนประเมินผล( Finance Workload )

โดยบุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรกรอก

ข้อมูลด้วยตนเอง และรู้ผลคะแนนกำร

ประเมินของตนเองบำงส่วนได้ ซึ่งเป็น

กำรเปิดเผยให้เห็นว่ำมีกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำ

เทียมกัน 
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

4 กำรใชท้รัพย์สินของรำชกำร กำรรับรู้มำตรกำรหรือขั้นตอน

ในกำรขออนุญำตยืมทรัพย์สิน

ของมหำวิทยำลัย 

แจ้งขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม

ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยไปใช้

ปฏิบัติงำนให้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง

และก ำกับดูแลตรวจสอบกำรใช้

ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

กองคลังได้แจ้งขั้นตอนกำรขอ

อนุญำติ เพื่อยืมทรัพย์สินของ

มหำวิทยำลัยไปใช้ปฏิบัติงำนให้

บุคลำกรรับทรำบอย่ำงทั่ วถึง

และก ำกับดูแลตรวจสอบกำรใช้

ทรัพย์สินอย่ำงสม่ ำเสมอโดยผ่ำน

ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรวัสดุ

คงคลัง (IMS)  

 

5 กำรแก้ปัญหำกำรทุจรติ จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้ง

เบำะแสอันควรสงสั ย โดยมี

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูก

เก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ 

จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภำยในสำมำรถแจ้งเบำะแส

อันควรสงสั ย โดยมีมำตรกำร

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้

เป็นควำมลับและสำมำรถติดตำม

ผลกำรร้องเรียนได้ 

ก อ ง ค ลั ง จั ด ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร

ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

กองคลัง 
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ผลการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency : EIT) 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิปี พ.ศ. 2563 

1. ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรอืข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน

2. กำรเผยแพร่ของหน่วยงำนที่เข้ำถึงงำ่ย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย

3. พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสใหผู้ร้ับบริกำร ผูม้ำติดตอ่หรอืผูม้ีสว่นได้สวนเสียเข้ำร่วมเพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรบริกำร

ให้เกิดควำมโปร่งใส

4. มีกำรปรับปรุงวธิีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึน้

ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

1 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือ

ข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ

อย่ำงชัดเจน 

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก

ตำมขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียม และ

จัดให้มีช่องทำงกำรประเมินควำม

พึงพอใจในกำรรับบริกำรหรอืกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อน ำผลกำรประเมิน

มำปรับปรุงกำรให้บริกำรหรือ

กำรปฏิบัติงำน 

1. กองคลังจัดท ำคู่มอืกำรบริกำร

ของกองคลังจ ำนวน 3 ฉบับ 

ได้แก่ 

1. คู่มอืกำรพิมพใ์บเสร็จ

2. คู่มอืกำรตรวจสอบ

3. ใบเสร็จกำรใชง้ำนระบบ

Finance Services

รวมทั้งจัดใหม้ีช่องทำงกำร

ประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับ

บริกำรหรอืกำรปฏิบัติงำนผ่ำนท

ทำงเว็บไซต์ของกองคลัง 

กองคลัง 
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

2 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร กำรเผยแพร่ของกองคลังที่

เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมี

ช่องทำงหลำกหลำย 

1. เผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำง

ชัดเจน และจัดให้มีช่องทำงกำร

สื่อสำรหลำกหลำยเข้ำถึงง่ำย ไม่

ซับซ้อน  

2. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ภำยนอกที่ ม ำ รั บ บริ ก ำร รั บ รู้

ข่ำวสำร 

3. กำรด ำเนินโครงกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหน่วยงำนต่ำงๆภำยใน

มหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน 

1. กองคลังได้ด ำเนินกำรเปิดเผย

คู่มือกำรปฏิบัติงำนและคู่มือกำร

ให้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกอง

คลัง  

2. ด ำ เ นิ น ก ำ รป ร ะ ช ำสั มพั น ธ์

ข่ำวสำรต่ำงๆ ของกองคลังผ่ำนทำง 

Facebook ของกองคลังเพื่อสื่อสำร

ได้อย่ำงรวมเร็วและทันเวลำ 

3.ในปีงบประมำณ 2564 กองคลัง

ไ ด้ จั ด ท ำ แ ผ นก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน

กำรเงินกำรบัญชีจ ำนวนทั้งหมด 4 

ครั้ง และโครงกำรกองคลังสัญจร

จ ำนวนทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อสื่อสำร

ข่ำวสำร ประกำศ และแนวปฏิบัติ

ดำนกำรเงนิกำรบัญชีที่ถูกต้องให้แก่

หนว่ยงำนตำ่ง ๆ ในมหำวิทยำลัย 
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

3 กำรปรับปรุ ง ระบบกำร

ท ำงำน 

1. พัฒนำกำรด ำเนินงำน/ กำร

ให้บริกำรของกองคลัง โดย

เปิดโอกำสให้ผู้ รับบริกำร  

ผูม้ำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสี ย เ ข้ ำ ไปมีส่ วนร่ วม เพื่ อ

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำร

บริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 

2 .  ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก ำ ร แ ล ะ

ขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 

จัดให้มีช่องทำงกำรประเมินควำม

พึงพอใจในกำรรับบริกำรหรือกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อน ำผลกำรประเมิน

มำปรับปรุงกำรให้บริกำรหรือกำร

ปฏิบัติงำน 

กองคลังได้จัดให้มี ช่องทำงกำร

ประเมินควำมพึงพอใจในกำรรับ

บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำนผำ่นททำง

เว็บไซต์ของกองคลัง และน ำผลกำร

ประเมินมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

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

ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

1 กำรเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลตำ่ง ๆ ที่เปิดเผยยังไม่

ครบถ้วน 

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลตำมเกณฑ์กำร

ปร ะ เ มิ นคุณธ ร รมและคว ำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (UP ITA) 

1. ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ

เปิดเผยในเว็บไซต์ของกองคลัง 

2. น ำเข้ำข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูล

OIT ในระบบ (UP ITA) 

3. จัดท ำและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ทุกรำยไตรมำส 

4. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกอง

คลังเป็นรำยเดือน 

กองคลัง 
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ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 

ผูร้ับผิดชอบ 

2 กำรป้องกันกำรทุจริต  กำรเสริมสร้ำงควำมตะหนัก

หรอืด ำเนินกิจกรรมในกำร

ป้องกันกำรทุจริต 

สร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรมี

คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ให้แก่ บุคลำกรกองคลัง โดย

กำรส่งเสริมให้บุคลำกรกอง

คลังเข้ำร่วมโครงกำรป้องกัน

กำรทุ จริ ตหรื อพัฒนำด้ ำน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

มหำวิทยำลัย  

1. บุคลำกรกองคลัง เข้ำร่วมประชุม

คณะท ำงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่ง

ใส่ในกำรด ำเนินงำน ระดับหน่วยงำน ครั้งที่ 

๑ เพื่อรับฟังกำรชี้แจงกรอบแนวทำงและ

เตรียมควำมพร้ อม ในกำรประเมิ น

คุณธรรมและควำมโปร่ ง ใส ในกำร

ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยพะเยำ 

พร้อมทั้งแนะน ำกำรใช้งำนระบบ UP ITA ณ 

ห้องประชุม UB๐๐๒ อำคำร ๙๙ ปี พระอุ

บำลีคุณูปมำจำรย์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

2. กองคลังจัดกำรประชุมให้ควำมรู้  

ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(ITA) ปีงบประมำณ 2564 แก่เจ้ำหน้ำที่

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนกองคลั ง  พร้ อมทั้ ง ใ ห้

ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำน อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้

บุคลำกรกองคลัง ได้รับทรำบและปฏิบัติ

ไปในทิศทำงเดียวกัน 
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