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ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2564
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ผลการด าเนินการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ในปี 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)  

ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร

1 การปฏิบัตหิน้าที่ ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผูม้าติดต่อทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกัน

ก าหนดขัน้ตอนการให้บริการอย่างชัดเจนและปฏิบัติ
ต่อผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน

2 การใชง้บประมาณ 1. การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี
2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ

1. เผยแพร่แผนและผลการใช้จา่ยงบประมาณทาง
Web site เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ

3 การใช้อ านาจ - 1. มีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรภายในโรงเรียนสาธติฯอย่าง
ชัดเจน

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ - มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
โรงเรียนสาธติฯไปใช้ปฏิบัติงานให้ทราบอย่างทั่วถึง
และก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่าง
สม่ าเสมอ

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ควรมีช่องทางในการร้องเรียน และมี
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียน

จัดให้มช่ีองทางรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้มสีว่นได้
สว่นเสยีสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ขอ้มูลของผู้ร้องเรียน
จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
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ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT)  

ผลการด าเนินการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ในปี 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ล ำดับ รำยละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มำตรกำร

1 คุณภาพการด าเนินงาน ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที่
สาธารณะชนควรทราบอย่างชัดเจน

โรงเรยีนสาธิตฯตอ้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มี
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ

2 ประสทิธิภาพในการส่ือสาร การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่เข้าถงึ
ง่าย ไมซ่ับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย

1. โรงเรียนสาธติฯ ด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้สาธารณชนรับรูแ้ละเข้าถงึได้งา่ย ไมซ่ับซ้อน
2. บุคลากรในโรงเรยีนสาธิตฯรว่มกันประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกที่มารับบริการ เข้า
ระบบประเมิน ITAS ให้ได้ตามที่ก าหนด

3 การปรับปรุงระบบการท างาน เปิดโอกาสให้ผูรั้บบรกิาร หรือผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกเข้าไปมี
สว่นร่วมในการปรับปรุงการด าเนนิงานและ
ปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอนการท างานให้ดี
ขึ้น

จัดให้มช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับ
บรกิารหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บรกิาร
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ผลการด าเนินงานตามมาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ผลการด าเนินการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ในปี 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการด าเนนิงาน

1 การเปิดเผยขอ้มูล
( O1-O33)

- 1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงาน (UP ITA)
ของมหาวิทยาลัย
2.ให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/
ศูนย์/หน่วย มีส่วนร่วมในการ
เปิดเผยขอ้มูลมากยิ่งขึ้น
3.น าระบบบริหารจัดการ
แผนและงบประมาณ 
(Budget) มาใช้เพื่อ
ก ากับตดิตามการใช้จา่ย
งบประมาณ

1.ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรยีบรอ้ย
แล้วแตยั่งด าเนินการ
จัดท าขอ้มูลบางสว่นยังไม่
แล้วเสร็จ
2. โรงเรยีนสาธิตฯ น าเขา้ 
ข้อมูลการเปิดเผยขอ้มูล 
OIT ในระบบ (UP ITA) แต่
ยังไม่ครบทุกถ้วน
3.มีการจัดท าและรายงาน
ผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
ทุกรายไตรมาส
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ผลการด าเนินงานตามมาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ผลการด าเนินการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ในปี 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ ผลการด าเนนิงาน

2 การป้องกันการทุจรติ
( O34-O43)

- 1. จัดท า infographic สื่อสาร
นโยบาย มาตรการ ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง
2.สร้างความตระหนักด้านการ
มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการจัด
ประชุมชีแ้จงแนวนโยบายการ
บรหิารงานมาตรการสง่เสริมคุณ 
ธรรมและความโปร่งใส

1. ได้จัดท า infographic 
ส่ือสารนโยบาย 
มาตรการ สง่เสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในweb site ของ
โรงเรยีนสาธิตฯ เพ่ือให้
บุคลากรได้รับทราบอย่าง 
ทั่วถึง
2.ผู้อ านวยการโรงเรยีน
สาธติฯ จัดให้มปีระชุม
ช้ีแจงแนวนโยบายการ
บรหิารงาน มาตรการ
สง่เสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส


