
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรม 

และความโปรง่ใส 

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 



ผลการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 
คะแนนตามตัวช้ีวัด 

คะแนน 80.04 คะแนน ระดับผลการประเมิน : B 

กรอบการประเมิน ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

IIT (30 คะแนน) 1 การปฏิบัตหิน้าที่ 91.77 

2 การใช้งบประมาณ 84.75 

3 การใช้อ านาจ 88.90 

4 การใช้ททรัพย์สินของราชการ 84.78 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.51 

EIT (30 คะแนน) 6 คุณภาพการด าเนนิงาน 87.57 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.82 

8 การปรับปรุงการท างาน 84.96 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยขอ้มูล 81.27 

10 การป้องกันการทุจรติ 58.85 

 

ผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา คะแนน 80.04 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน : B 



       

 

 

 

 
คะแนนตามตัวช้ีวัด 

คะแนน 86.69 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A 

กรอบการประเมิน ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนน ค่าเฉลี่ยกรอบ

การประเมิน 

IIT (30 คะแนน) 1 การปฏิบัตหิน้าที่ 93.22 26.9 

2 การใช้งบประมาณ 86.09 

3 การใช้อ านาจ 92.06 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.91 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.13 

EIT (30 คะแนน) 6 คุณภาพการด าเนนิงาน 86.80 25.61 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.01 

8 การปรับปรุงการท างาน 84.32 

OIT (40 คะแนน) 9 การเปิดเผยขอ้มูล 90.91 34.18 

10 การป้องกันการทุจรติ 80.00 

ผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

คะแนน 86.69 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน : A 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

การปฏิบัติหน้าที่ 

I-1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ผู้มาติดตอ่ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

87.64 1. เพิ่มมาตรการก ากับให้เจ้าหนา้ท่ีของ

หนว่ยงานใหบ้ริการประชาชนอย่างเท่า

เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ก ากับตดิตาม

การท างานของเจ้าหนา้ท่ีของหน่วยงานว่า

มีการติดตอ่ ปฏิบัติงาน และใหบ้ริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลา

ท่ีก าหนด ใหต้รวจสอบวา่ประเด็นการ

ปฏิบัติงานใหบ้ริการแก่ผู้อ่ืนวา่เป็นไปตาม

ข้ันตอนหรือระยะเวลาท่ีก าหนดมากน้อย

เพียงใด ใหต้รวจสอบวา่บุคลากรใน

หนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 

แก่ผู้มาติดตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จัก

เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มาก

น้อยเพียงใด ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ

ก าหนดข้ันตอนการ 

ใหบ้ริการอย่างชัดเจน 

โรงเรียนสาธติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มอบหมายใหแ้ต่ละฝ่าย 

งานจัดท าคู่มือข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง

เปิดโอกาสใหผู้้เข้ารับ

บริการได้เข้าประเมินความ

พึงพอใจในการเข้ารับ

บริการของบุคลากรสาย

สนับสนุนในโรงเรียนสาธติ

ฯ 

โรงเรียนสาธติฯ 

I-2 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติ/ใหบ้ริการแก่

ผู้มาติดตอ่ท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดตอ่ท่ีรู้จักเป็นส่วนตัว

เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

87.21 

I-3 บุคลากรในหนว่ยงานของท่านมีพฤติกรรมในการ 

ปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 

- ใหค้วามส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก 

ตนเอง 

90.25 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-4 บุคลกรในหนว่ยงานของท่าน มีการเรียกรับ 

สิ่งดังต่อไปนี ้จากผู้มาติดตอ่ เพื่อแลกกับการ 

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือใหบ้ริการ 

หรือไม่ 

- เงิน  

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

98.27 ใหบ้ริการใหม้ีความโปร่งใสมากขึ้น 

ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมาก

ข้ึนเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาติดตอ่ 

หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ

ใหบ้ริการของหนว่ยงานใหด้ีข้ึน เพิ่มการ

ปรับปรุงวธิกีารและ ข้ันตอนการ

ด าเนินงาน/การใหบ้ริการใหด้ีข้ึน ส่งเสริม

การท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

2. เพิม่มาตรการก ากับตดิตามการท างาน

ของเจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานในการท างาน

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน

ข้อมูล 

   

I-5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญตา่ง ๆ ตาม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนว่ยงาน 

ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนีน้อกเหนอืจากการ 

รับโดยธรรมจรรยาหรือไม ่

- เงิน  

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

98.26    



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-6 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการให้ 

สิ่งดังต่อไปนี ้แก่บุคคลภายนอกหรือ 

ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธท่ี์ดี 

และคาดหวังใหม้ีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

97.69     

การใช้งบประมาณ 

I-7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

ของหนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

73.26 ส่งเสริมการประชาสัมพันธแ์ละใหข้้อมูล

เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณ

ประจ าปีของหนว่ยงานของท่านมากขึ้นและ

เพิ่มมาตรการชีแ้จงและตอบค าถาม เมื่อมี

ข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานใหช้ัดเจนมากขึ้น  

เผยแพร่แผนและผล 

การใช้จา่ยงบประมาณ 

ทาง Web site 

เพื่อใหบุ้คลากร 

ภายในหนว่ยงาน 

ทราบ 

โรงเรียนสาธติฯ มีการ 

เผยแพร่แผนและผลการใช้

จ่ายงบประมาณให้

บุคลากรทราบในการ

ประชุมและเผยแพร่ทาง 

Web site 

โรงเรียนสาธติฯ 

I-8 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยค านึงถึง

ประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

83.81 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-9 หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อ

ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

94.83  

 

I-10 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ี

เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

95.35 

I-11 หนว่ยงานของท่าน มีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหา

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี ้

มากน้อยเพียงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

89.32 เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้

มีการจัดซือ้จัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และ

การตรวจรับพัสดุท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้  

ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง 

ส่งเสริมการจัดซือ้จัด

จ้าง/การจัดหา พัสดุท่ี

โปร่งใสตรวจสอบได้  

ไม่เอ้ือประโยชน์ให้

ผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง 

โรงเรียนสาธติฯ มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ เพื่อใหม้ีการ

จัดซือ้จัดจ้างท่ีโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้และ

ไม่เอ้ือประโยชน์ให้

ผู้ประกอบการรายใดราย

หนึ่ง 

 

โรงเรียนสาธติฯ 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-12 หนว่ยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท่้าน มีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ ตามประเด็น

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- สอบถาม 

- ทักทว้ง 

- ร้องเรียน 

 

 

 

80 ส่งเสริมใหห้นว่ยงานของท่านเปิดโอกาสให้

มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ย

งบประมาณ โดยเพิ่มการใหส้อบถาม 

ทักทว้ง ร้องเรียน เพิ่มกลไกก ากับให้

หนว่ยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ  

โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 

เผยแพร่แผนและผล 

การใช้จา่ย

งบประมาณทาง  

Web site 

เพื่อใหบุ้คลากร 

ภายในหนว่ยงาน 

ทราบ 

โรงเรียนสาธติฯ มีการ 

เผยแพร่แผนและผลการใช้

จ่ายงบประมาณให้

บุคลากรทราบในการ

ประชุมและเผยแพร่ทาง 

Web site และสามารถ

สอบถาม ทักท้วงและ

ร้องเรียนการใช้จา่ย

งบประมาณได้ 

โรงเรียนสาธติฯ 

การใช้อ านาจ 

I-13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหนง่หน้าท่ีจาก 

ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

85.76 1. พึงใหค้วามส าคัญกับการพัฒนา

พฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 

การใหค้วามส าคัญกับงานมากกวา่ธุระ

ส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหาก

ความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร

ในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

1. ก าหนดหน้าท่ีและ 

แนวทางการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร 

ภายในโรงเรียน 

สาธติฯอย่าง 

ชัดเจน 

โรงเรียนสาธติฯ มีการ

ก าหนดหนา้ท่ีและ 

แนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในโรงเรียน

สาธติฯอย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคน 

โรงเรียนสาธติฯ 

I-14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ

คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

85.06 

I-15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศกึษา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

88.08 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ าธุระส่วนตัว

ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

98.28 2. ส่งเสรมิใหม้ีการมอบหมายงานตาม

ต าแหนง่หนา้ท่ีจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง

เป็นธรรม 

3. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

อย่างถูกต้อง 

4. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้า

รับ การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรือการ

ใหทุ้นการศกึษา อย่างเป็นธรรม 

ตามระดับคุณภาพของ 

เกณฑ์การประเมินท่ี 

ก าหนดไว ้I-17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ าในสิ่งท่ีไม่

ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย

เพียงใด 

98.55 

I-18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน มี

ลักษณะดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 

- มีการซือ้ขายต าแหนง่ 

- เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

 

 

 

 

 

 

96.64 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

I-19 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สนิ

ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปใหก้ลุ่ม

หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.8 เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิ

ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหนว่ยงาน

ของท่าน ส่งเสริมการใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติของหนว่ยงานของท่านในการ 

ใช้ทรัพย์สนิของราชการท่ีถูกต้อง เพิ่มการ

ก ากับตดิตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สนิของ

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนว่ยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาต

อย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

- มีข้ันตอนการขอ 

อนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สนิของโรงเรียน 

สาธติฯไปใช้ 

ปฏิบัติงานให ้

ทราบอย่างท่ัวถึงและ 

ก ากับดูแลตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สนิ 

อย่างสม่ าเสมอ 

- โรงเรียนสาธติฯ แจ้ง 

ข้ันตอนการขออนุญาต 

เพื่อยืมทรัพย์สนิของ 

โรงเรียนสาธติฯไปใช ้

ปฏิบัติงานใหท้ราบ 

อย่างท่ัวถึงและก ากับ 

ดูแลตรวจสอบการใช้ 

ทรัพย์สนิอย่าง 

สม่ าเสมอ 

โรงเรียนสาธติฯ 

I-20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของราชการ 

ไปใช้ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของท่าน มีความ

สะดวกมากน้อยเพียงใด 

80.17 

I-21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สนิของราชการไปใช้

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

86.92 

I-22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สนิ

ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

97.41 

I-23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหนว่ยงานของท่าน เกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สนิของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อย

เพียงใด 

81.98 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-24 หนว่ยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สนิของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ

น าไปใช้ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด 

84.2    

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

I-25 ผู้บริหารสูงสุดของหนว่ยงานของท่าน ให้ความ 

ส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

93.31 1, แก้ไขปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของ

ท่านอย่างจริงจัง 

2. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตาม

ผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจใน

การจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้อง

ผู้กระท าการร้องเรียน  

3. ส่งเสริมใหม้ีการน าผลการตรวจสอบ

ของฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก

หนว่ยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ

ป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

 

จัดใหม้ีช่องทางรับ 

เรื่องร้องเรียน 

โรงเรียนสาธติฯ มีการ

ด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จัดท าช่องทางรับเรื่อง 

ร้องเรียนทาง Website  

Facebook รวมท้ังช่องทาง

การติดตอ่โดยตรงทาง

โทรศัพท์ 

2. น าข้อเสนอแนะของ

หนว่ยตรวจสอบท้ังภายใน

โรงเรียนสาธติฯ 

I-26 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

หรือไม่ 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต

ในหนว่ยงานใหม้ีประสิทธภิาพ 

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของหนว่ยงาน 

99.13 

I-27 ปัญหาการทุจริตในหนว่ยงานของท่าน ได้รับการ

แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

 

85.06 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

I-28 หนว่ยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี ้   

ต่อการทุจริตในหนว่ยงาน มากน้อยเพียงใด 

- เฝ้าระวังการทุจริต 

- ตรวจสอบการทุจริต 

- ลงโทษทางวนิัย 

86.58 4. เพิ่มมาตรการส่งเสริมใหห้นว่ยงานของ

ท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวนิัย

อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ

หนว่ยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม

ช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น 

และภายนอกหน่วยงาน 

มาปรับปรุงการท างาน 

 

3. มีการด าเนินการเฝ้า

ระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทุจริต โดยการจรวจ

สอบการจัดซือ้จัดจ้าง 

อย่างสม่ าเสมอ 

I-29 หนว่ยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ

ฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน

หนว่ยงาน มากน้อยเพียงใด 

85.92 

I-30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึน้ใน

หนว่ยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นตอ่ประเด็น

ดังต่อไปนี ้อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจวา่จะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ 

ต่อตนเอง 

84.76 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

คุณภาพการด าเนินงาน 

E-1 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ ปฏิบัติงาน/

ใหบ้ริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้มากน้อย

เพียงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีก าหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

84.95 1. เพิ่มมาตรการ

ก ากับให้เจ้าหนา้ท่ี

ของหนว่ยงาน

ใหบ้ริการประชาชน

อย่างเท่าเทียมกันโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ  

2. ก ากับตดิตามการ

ท างานของเจ้าหนา้ท่ี

ของหนว่ยงานวา่มี

การติดตอ่ ปฏิบัติงาน 

และใหบ้ริการแก่

ประชาชนเป็นไปตาม

ข้ันตอนและ

ระยะเวลาท่ีก าหนด  

มีช่องทางการ 

ประเมินความ 

พึงพอใจใน 

การรับบริการ 

อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อน าผลการ 

ประเมินมา 

ปรับปรุงการ 

ใหบ้ริการ 

โรงเรียนสาธติฯ ม ี

ช่องทางการประเมิน 

ความพึงพอใจในการ 

รับบริการจาก 

ผู้ปกครองและนักเรียน 

ท่ีเข้ามารับบริการในแต่

ละฝ่ายงาน 

โรงเรียนสาธติฯ 

E-2 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ปฏิบัติงาน/ 

ใหบ้ริการแก่ท่าน กับผู้มาติดตอ่อ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

มากน้อยเพียงใด 

84.26 

E-3 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่

ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

83.33 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

E-4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ท่ี 

ของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ร้องขอใหจ้่ายหรือใหส้ิ่ง 

ดังต่อไปนี ้เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สนิ 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การใหค้วามบันเทิง เป็นต้น 

97.44 3. ใหต้รวจสอบวา่

บุคลากรในหนว่ยงาน

ของท่าน ปฏิบัติงาน/

ใหบ้ริการ แก่ผู้มา

ติดตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผู้

มาติดตอ่ท่ีรู้จักเป็น

การส่วนตัวอย่างเท่า

เทียมกัน มากน้อย

เพียงใด  

 

 

 

   

E-5 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย 

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 

เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

84.03 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

ประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

E-6 การเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่มีลักษณะ 

ดังต่อไปนี ้มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

- มีช่องทางหลากหลาย 

82.64 1. ส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลท่ีสาธารณชน

ควรรับทราบอย่าง

ชัดเจนมากขึ้นเปดิ

โอกาสใหผู้้รับบริการ 

ผู้มาติดตอ่ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป

มีสว่นร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงาน/การ

ใหบ้ริการของ

หนว่ยงานใหด้ีข้ึน 

 

 

 

ด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูล 

ต่าง ๆ เพื่อให้ 

สาธารณชนรับรู้ 

และเข้าถึงได้ง่าย 

ไม่ซับซ้อน 

โรงเรียนสาธติฯ 

ด าเนินการเผยแพร่

ข้อมูลต่าง ๆ ทาง 

Website Line และ 

Facebook  

โรงเรียนสาธติฯ 

E-7 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 

ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

82.87 

E-8 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ 

หรือไม่ 

92.36 

E-9 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชีแ้จงและตอบค าถาม เมื่อมี 

ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มาก 

น้อยเพียงใด 

79.67 

E-10 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้้มาติดตอ่ร้องเรียน

การทุจริตของเจ้าหนา้ท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 

87.5 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

การปรับปรุงระบบการท างาน 

E-11 เจ้าหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีท่านติดตอ่ มีการปรับปรุง 

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการใหด้ีข้ึนมากน้อย 

เพียงใด 

83.18 1. ปรับปรุงการ

ด าเนินงาน/การ

ใหบ้ริการใหม้ีความ

โปร่งใสมากขึ้น 

มีช่องทางการ 

รับบริการและ 

ประเมินความ 

พึงพอใจ เพื่อน าผล

การประเมินมา 

ปรับปรุงการ 

ท างานใหม้ี 

ประสิทธภิาพ 

ย่ิงขึ้น 

โรงเรียนสาธติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จัด 

ใหม้ีการประเมินความ

พึงพอใจในการรับ

บริการจากอาจารย์ 

นักเรียนแลบุคลากรท่ี

เข้ารับบริการ เพื่อน า

ข้อเสนอแนะจากการ

ใหบ้ริการมาปรับปรุง

การปฏิบัติงานใหม้ีการ

บริการท่ีดข้ึีน 

โรงเรียนสาธติฯ 

E-12 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวธิกีาร และ 

ข้ันตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการดีข้ึน มากน้อย 

เพียงใด 

82.18 

E-13 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยี 

มาใช้ในการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ใหเ้กิด 

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

96.53 

E-14 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้ 

มาติดตอ่ หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมใน 

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของ 

หนว่ยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

78.47 

E-15 หนว่ยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 

การใหบ้ริการ ใหม้ีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย 

เพียงใด 

81.25 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-1 โครงสร้าง 100 - ปรับปรุงระบบ 

สารสนเทศใน 

การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

ตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

เผยแพร่ขอ้มูล 

ข่าวสารทาง web 

site และน าเข้า

ข้อมูลการ 

เปิดเผยขอ้มูล OIT 

ในระบบ UP ITA 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 - 

O-3 อ านาจหน้าที่ 100 - 

O-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100 - 

O-5 ข้อมูลการติดต่อ 100 - 

O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 (ไมม่ีขอ้มูล) - 

O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 - 

O-8 Q&A 100 - 

O-9 Social Network 100 - 

O-10 แผนด าเนนิงานประจ าปี 100 - 

O-11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปี รอบ 6 เดอืน 

100 - 

O-12 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 100 - 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 - 

O-14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 100 - ปรับปรุงระบบ 

สารสนเทศใน 

การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

ตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

เผยแพร่ขอ้มูล 

ข่าวสารทาง web 

site และน าเข้า

ข้อมูลการ 

เปิดเผยขอ้มูล OIT 

ในระบบ UP ITA 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-15 ข้อมูลเชงิสถิติการให้บรกิาร 100 - 

O-16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บรกิาร 

100 - 

O-17 E-Service 100 - 

O-18 แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 100 - 

O-19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ย

งบประมาณ รอบ 6 เดอืน 

100 - 

O-20 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปี 100 - 

O-21 แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือแผนการจัดหา

พัสดุ 

100 - 

O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 

100 - 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุรายเดอืน 

50 หน่วยงานควรจ าแนกข้อมูลเป็น

รายเดอืน (กรณีไม่มกีารจัดซือ้

จัดจ้างในรอบเดอืนใดให้ระบุ “ไม่

มีการจัดซือ้จัดจ้าง”) เป็นข้อมูล

ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอืนแรก

ของปี พ.ศ.2564 หน่วยงานควร

จัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน 

ยกตัวอย่างเชน่ แผนการจัดซือ้

จัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุปี, 

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซือ้

จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ, สรุปผล

การจัดซือ้จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

รายเดอืน 6 เดอืน, รายงานผล

การจัดซือ้จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 

จัดหมวดหมู่ของ

ข้อมูลให้ชัดเจน 

ในปี 2565 

โรงเรียนสาธิตฯได้

จัดท าข้อมูลสรุปผล

การจัดซือ้จัดจ้าง

เป็นรายเดอืนและ

ราย 6 เดอืน และมี

การจัดหมวดหมู่

ข้อมูลให้มคีวาม

ชัดเจน 

โรงเรียนสาธิตฯ 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-24 รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุประจ าปี 

50 หน่วยงานควรแสดงรายงานผล

การจัดซือ้จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (ต้ังแต่เดอืนตุลาคม 

2562- เดอืนกันยายน 2563) 

และขาดรายละเอียดข้อมูล 

ยกตัวอย่างเชน่ งบประมาณที่ใช้

ในการจัดซือ้จัดจ้าง ปัญหา

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตาม

เกณฑ์การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 

จัดท ารายงานผล

การจัดซือ้จัดจ้าง

หรือจัดหาพัสดุใน

ภาพรวมของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 และจัดท า

รายละเอียดข้อมูล  

พร้อมทั้งรายงาน 

ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-25 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 100 -    

O-26 การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

100 -    



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-27 หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

50 ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามสัดสว่น

เกณฑ์หัวข้อที่ก าหนด 

ปรับปรุงระบบ 

สารสนเทศใน 

การเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 

เพ่ิมเตมิข้อมูลใน

Website ให้มีความ

ครบถ้วนของข้อมูล

ตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

100 ควรแสดงผลการด าเนินการตาม

แผนการบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม 

ชัดเจนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาก

ย่ิงขึ้น 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

50 ควรจัดให้มขี้อมูลตามเกณฑ์เป็น

บรบิทของหน่วยงาน เพ่ือแสดง

กระบวนการภายในหน่วยงานแก่

ผู้เกี่ยวข้องได้อยา่งชัดเจน 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมชิอบ 

100 -    

O-31 ข้อมูลเชงิสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

100 -    



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 -    

O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 -    

O-34 เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิาร 100 -    

O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 100 -    

O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจ าปี 0 ไมม่ีขอ้มูลแสดงผลการประเมิน

ความเสี่ยงของการด าเนนิงาน

หรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจรติหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์สว่นตนกับ

ผลประโยชน์สว่นรวมของ

หน่วยงาน 

ปรับปรุงระบบ 

สารสนเทศใน 

การเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 

เพ่ิมเตมิข้อมูลใน

Website ให้มีความ

ครบถ้วนของข้อมูล

ตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-37 การด าเนนิการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยงการ

ทุจรติ 

0 ไมเ่ป็นกิจกรรมหรือการ

ด าเนนิการที่สอดคล้องกับ

มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือ

บรหิารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 

O36 

ปรับปรุงระบบ 

สารสนเทศใน 

การเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 

เพ่ิมเตมิข้อมูลใน

Website ให้มีความ

ครบถ้วนของข้อมูล

ตามเกณฑ์ 

การประเมิน 

คุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 

ในการท างาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ 

O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 -    

O-39 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ 100 -    

O-40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ

ป้องกันการทุจรติ รอบ 6 เดอืน 

100 -    



 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผดิชอบ 

 

O-41 รายงานผลการด าเนนิการป้องกัน การ

ทุจรติประจ าปี 

100 -    

O-42 มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน 

100 -    

O-43 การด าเนนิการตามมาตรการสง่เสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

100 -    

 

 

 

 


