
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 

สง่เสรมิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในหน่วยงำน 

โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลยัพะเยำ  

ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา  



 

ผลการดำเนนิการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

ไปปรับปรุงสู่การปฏิบติั ในปี 2565  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

        

ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

การปฏิบัติหนา้ที ่

I-1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบัิตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 

ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน

ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลอืก

ปฏบัิต ิ 

2. กำกับตดิตามการทำงานของเจ้าหนา้ที่ของ

หน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏบัิตงิาน และ

ให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีกำหนด  

3. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏบัิตงิาน

ให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาท่ีกำหนดมากน้อยเพยีงใด  

 

 

กำหนดขั้นตอนการ 

ให้บริการอย่างชัดเจน 

โรงเรียนสาธิต 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มอบหมายให้แต่ละฝา่ย 

งานจัดทำคู่มอืขัน้ตอน 

การปฏบัิตงิาน พร้อมท้ังเปิด

โอกาสให้ผู้เข้ารับบริการได้เข้า

ประเมินความพงึพอใจในการเข้า

รับบริการของบุคลากรสาย

สนับสนุนในโรงเรียนสาธิตฯ และ

กำหนดขั้นตอนการให้บริการอยา่ง

ชัดเจนและปฏบัิตติ่อผู้มารับ

บริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม

กัน 

I-2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบัิต/ิให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ 

ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพยีงใด 

I-3 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมพีฤตกิรรมในการ 

ปฏบัิตงิานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

- มุ่งผลสำเร็จของงาน 

- ให้ความสำคัญกับงานมากกวา่ธุระส่วนตัว 

- พร้อมรับผิดชอบหากความผดิพลาดเกิดจาก 

ตนเอง 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

I-4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรียกรับ 

สิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ 

ปฏบัิตงิาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ 

หรือไม ่

- เงิน  

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

4. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ปฏบัิตงิาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้

มาตดิต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

มากน้อยเพยีงใด  

5. ปรับปรุงการดำเนนิงาน/การให้บริการให้มี

ความโปร่งใสมากขึ้น  

6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เขา้ไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนนิงาน/การให้บริการของ

หน่วยงานให้ดขีึน้  

7. เพิ่มการปรับปรุงวธีิการและ ขั้นตอนการ

ดำเนนิงาน/การให้บริการให้ดขีึน้  

8. ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

9. เพิ่มมาตรการกำกับตดิตามการทำงานของ

เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบอืนข้อมูล 

  

I-5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน 

ของท่าน มกีารรับสิ่งดังต่อไปนี้นอกเหนอืจากการ 

รับโดยธรรมจรรยาหรือไม่ 

- เงิน  

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

 

 

  



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

I-6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารให ้

สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ 

ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 

และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ 

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 

   

การใช้งบประมาณ 

I-7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำป ีของหน่วยงาน

ของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ขอ้มูลเกี่ยวกับ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจำปขีอง

หน่วยงานของท่านมากขึ้นและเพิ่มมาตรการช้ีแจง

และตอบคำถาม เมื่อมีขอ้กังวลสงสัยจาก

ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนนิงานให้ชัดเจนมากขึ้น  

 

 

เผยแพร่แผนและผล 

การใชจ้่ายงบประมาณ ทาง 

Web site เพื่อให้บุคลากร 

ภายในหน่วยงาน 

ทราบ 

โรงเรียนสาธิตฯ มีการ 

เผยแพร่แผนและผลการใช้จา่ย

งบประมาณให้บุคลากร 

ทราบในการประชุมและเผยแพร่

ทาง Web site 

 

I-8 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณ โดยคำนงึถึงประเด็น

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

- คุ้มค่า 

- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

I-9 หน่วยงานของท่าน ใชจ้่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ 

หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

I-10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น 

ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มาก

นอ้ยเพยีงใด 

I-11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ

ตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได ้

- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการ

จัดซือ้จัดจา้ง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ

พัสดุท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้  

ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจา้ง/

การจัดหา พัสดุท่ีโปร่งใส

ตรวจสอบได้  

ไม่เอื้อประโยชน์ให้

ผู้ประกอบการรายใดราย

หนึ่ง 

โรงเรียนสาธิตฯ มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เพื่อให้มกีารจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้และไม่เอื้อ

ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด

รายหน่ึง 

 

I-12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากนอ้ยเพยีงใด 

- สอบถาม 

- ทักทว้ง 

- ร้องเรียน 

 

 

ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย

เพิ่มการให้สอบถาม ทักทว้ง รอ้งเรียน เพิ่มกลไก

กำกับให้หน่วยงานของท่าน ใชจ้า่ยงบประมาณ  

โดยคำนงึถึงความคุ้มคา่ และไมบิ่ดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

 

 

 

เผยแพร่แผนและผล 

การใช้จ่ายงบประมาณทาง  

Web site 

เพื่อให้บุคลากร 

ภายในหน่วยงาน 

ทราบ 

โรงเรียนสาธิตฯ มีการ 

เผยแพร่แผนและผลการใช้จา่ย

งบประมาณให้บุคลากร 

ทราบในการประชุมและเผยแพร่

ทาง Web site และสามารถ

สอบถาม ทักทว้งและร้องเรียน

การใช้จ่ายงบประมาณได ้



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

การใช้อำนาจ 

I-13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหนา้ที่จาก ผู้บังคับบัญชา

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพยีงใด 

1. พงึให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการ

มุ่งเนน้ผลสำเร็จของงาน การใหค้วามสำคัญกับ

งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับ

ชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของ

บุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

2. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่ง

หนา้ที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

4. พัฒนากระบวนการการคัดเลอืกผู้เข้ารับ การ

ฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรอืการให้

ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

1. มีการกำหนด 

แนวทางการประเมิน ผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ภายในโรงเรียนสาธติฯ 

อย่างชัดเจน 

โรงเรียนสาธิตฯ มีการกำหนดแนว

ทางการประเมินผลการปฏบัิตงิาน

ของบุคลากรภายในโรงเรียนสาธิต

ฯ 

อย่างชัดเจนและปฏบัิตติ่อ

บุคลากรทุกคนตามระดับคุณภาพ

ของเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดไว้ 

 

 

I-14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบัิตงิาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถกูต้อง มากนอ้ยเพยีงใด 

I-15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคดัเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก

นอ้ยเพยีงใด 

I-16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพยีงใด 

I-17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง หรอืมี

ความเสี่ยงต่อการทุจรติ มากนอ้ยเพยีงใด 

I-18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพยีงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 

- มกีารซือ้ขายตำแหน่ง 

- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง 

 

 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

การใชท้รัพยส์ินของราชการ 

I-19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรัพย์สินของราชการ ไป

เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

1. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขัน้ตอน

การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏบัิตงิานในหน่วยงานของท่าน  

2. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกบัแนวปฏบัิตขิอง

หน่วยงานของท่านในการใชท้รัพย์สินของราชการ

ท่ีถูกต้อง  

3. เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามกีารขอยมืทรัพย์สิน

ของราชการ ไปใชป้ฏบัิตงิาน บคุลากรใน

หน่วยงานของท่าน ต้องมกีารขออนุญาตอย่าง

ถูกต้อง  

4. เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้

ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มกีาร

นำไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง 

- มขีั้นตอนการขอ 

อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ

โรงเรียนสาธติฯไปใช้ 

ปฏบัิตงิานให้ทราบอย่าง

ท่ัวถึงและกำกับดูแล

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 

อย่างสมำ่เสมอ 

- โรงเรียนสาธิตฯ แจ้งขั้นตอนการ

ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ 

โรงเรียนสาธิตฯไปใช้ปฏบัิตงิานให้

ทราบอย่างทั่วถึงและกำกับ 

ดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน

อย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

I-20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏบัิตงิานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากนอ้ยเพยีงใด 

I-21 ถ้าต้องมกีารขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏบัิตงิาน บุคลากร

ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง มากน้อย

เพยีงใด 

I-22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไป

ใช ้โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง จากหน่วยงานของท่าน มาก

นอ้ยเพยีงใด 

I-23 ท่านรู้แนวปฏบัิตขิองหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการท่ีถูกต้อง มากนอ้ยเพยีงใด 

I-24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มกีารนำไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพอ้ง มากน้อยเพยีงใด 

 

 

 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

I-25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความ สำคญั กับการ

ต่อตา้นการทุจรติ มากน้อยเพยีงใด 

1, แก้ไขปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน

อย่างจริงจัง 

2. สร้างช่องทางการร้องเรียน การตดิตามผลการ

ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ

ทุจรติ ตลอดจนปกปอ้งผู้กระทำการร้องเรียน  

3. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจรติใน

หน่วยงาน 

4. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มี

การดำเนนิการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ

ทุจรติ และลงโทษทางวินัยอย่างจรงิจังเม่ือพบการ

ทุจรติ 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ี

เข้าถึงง่าย ไมซ่ับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่

หลากหลายมากขึ้น 

จัดให้มีช่องทางรับเร่ือง

ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส

อันควรสงสัย โดยมี

มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้

ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ

รักษาไว้เป็นความลับ 

โรงเรียนสาธิตฯ มีการดำเนนิงาน

ตามขอ้เสนอแนะดังนี ้

1. จัดทำช่องทางรับเร่ือง 

ร้องเรียนทาง Website  Facebook 

รวมท้ังช่องทางการตดิต่อโดยตรง

ทางโทรศัพท์ 

2. นำข้อเสนอแนะของหน่วย

ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก

หนว่ยงาน มาปรับปรุงการทำงาน 

3. มกีารดำเนนิการเฝ้าระวังการ

ทุจรติ ตรวจสอบการทุจรติ โดย

การจรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างสม่ำเสมอ 

I-26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนนิการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจรติ 

ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

- จัดทำแผนงานด้านการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจรติของหน่วยงาน 

I-27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากนอ้ย

เพยีงใด 

I-28 หน่วยงานของท่าน มกีารดำเนนิการดังต่อไปน้ี ต่อการทุจรติใน

หน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 

- เฝ้าระวังการทุจรติ 

- ตรวจสอบการทุจรติ 

- ลงโทษทางวินัย 

I-29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 

ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ

ป้องกันการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ  

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

I-30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกดิขึน้ในหน่วยงานของ

ท่าน ท่านมคีวามคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 

- สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้ 

- มั่นใจว่าจะมกีารดำเนนิการอย่างตรงไปตรงมา 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบ 

ต่อตนเอง 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

คุณภาพการดำเนนิงาน 

E-1 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ ปฏบัิตงิาน/ให้บริการ

แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพยีงใด 

- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหนา้ที่

ของหน่วยงานให้บริการประชาชน

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 

2. กำกับตดิตามการทำงานของ

เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานว่ามกีาร

ตดิต่อ ปฏบัิตงิาน และให้บริการแก่

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีกำหนด  

3. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรใน

หน่วยงานของท่าน ปฏบัิตงิาน/

ให้บริการ แกผู่้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้

มาตดิต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง

เท่าเทียมกัน มากน้อยเพยีงใด  

 

 

 

มชี่องทางการประเมินความพงึพอใจ

ในการรับบริการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ 

ให้บริการและปฏบัิตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอกตามขัน้ตอนอย่างเท่า

เทียมกัน  

โรงเรียนสาธิตฯ มีช่องทางการ

ประเมินความพงึพอใจในการ 

รับบริการจากผู้ปกครองและ

นักเรียนท่ีเข้ามารับบริการในแต่ละ

ฝ่ายงานและปฏบัิตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอกตามขัน้ตอนอย่างเท่า

เทียมกัน  

E-2 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อปฏบัิตงิาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน กับผูม้าตดิต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

มากน้อยเพยีงใด 

E-3 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการ

ดำเนนิการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง

หรือบิดเบือนขอ้มูลมากน้อยเพียงใด 

E-4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ี 

ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ส่ิง 

ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏบัิตงิาน การอนุมัติ 

อนุญาต หรอืให้บริการ หรือไม ่

- เงิน 

- ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 

เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

E-5 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการดำเนนิงาน โดย 

คำนงึถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 

เป็นหลัก มากน้อยเพยีงใด 

ประสทิธิภาพในการสื่อสาร 

E-6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อมลีักษณะ 

ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

- มชี่องทางหลากหลาย 

1. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย เขา้ไปมสี่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงานให้ดขีึน้ 

 

 

 

1. ดำเนนิการเผยแพร่ข้อมูล 

ต่าง ๆ เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ 

และเข้าถึงได้งา่ยไมซ่ับซ้อน 

 
2. บุคลากรในโรงเรียนสาธิตฯร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกท่ีมารับบริการ เข้าระบบ

ประเมิน ITAS ให้ได้ตามท่ีกำหนด 

โรงเรียนสาธิตฯ 

ดำเนนิการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ทาง 

Website Line และ Facebook  

E-7 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 

ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

E-8 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีช่องทางรับฟังคำตชิมหรือ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนนิงาน/การให้บริการ หรือไม ่

E-9 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมี 

ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนนิงานได้อย่างชัดเจน มาก 

นอ้ยเพยีงใด 

E-10 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มชี่องทางให้ผู้มาตดิต่อร้องเรียน

การทุจรติของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

 

 



ผลการดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

การปรับปรุงระบบการทำงาน 

E-11 เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุง 

คุณภาพการปฏบัิตงิาน/การให้บริการให้ดขีึน้มากนอ้ย 

เพยีงใด 

1. ปรับปรุงการดำเนนิงาน/การ

ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึน้ 

จัดให้มีช่องทางการรับบริการและ 

ประเมินความพงึพอใจ เพื่อนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

จัดให้มีการประเมินความพงึพอใจใน

การรับบริการจากอาจารย์ นักเรียน

แลบุคลากรท่ีเข้ารับบริการ เพื่อนำ

ข้อเสนอแนะจากการให้บริการมา

ปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้มีการ

บริการท่ีดขีึน้ 

E-12 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงวธีิการ และ 

ขั้นตอนการดำเนนิงาน/การให้บริการดีขึ้น มากนอ้ย 

เพยีงใด 

E-13 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการน าเทคโนโลย ี

มาใชใ้นการด าเนนิงาน/การใหบ้ริการ ให้เกิด 

ความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ หรือไม 

E-14 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู ้

มาตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เข้าไปมสี่วนร่วมใน 

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ 

หน่วยงานได้ดขีึน้ มากน้อยเพยีงใด 

E-15 หน่วยงานท่ีท่านตดิต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/ 

การให้บริการ ให้มคีวามโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย 

เพยีงใด 

 



ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

O-1 โครงสร้าง - ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการทำงาน (UP ITA) 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง web site และ

นำเข้าข้อมูลการเปิดเผยขอ้มูล OIT ใน

ระบบ UP ITA 

O-2 ข้อมูลผู้บริหาร - 

O-3 อำนาจหนา้ที ่ - 

O-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 

O-5 ข้อมูลการติดต่อ - 

O-6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง - 

O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 

O-8 Q&A - 

O-9 Social Network - 

O-10 แผนดำเนินงานประจำป ี - 

O-11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป ี

รอบ 6 เดอืน 

- 

O-12 รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี - 

O-13 คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏบัิตงิาน - 

O-14 คู่มอืมาตรฐานการให้บริการ - ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการทำงาน (UP ITA) 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง web site และ

นำเข้าข้อมูลการเปิดเผยขอ้มูล OIT ใน

ระบบ UP ITA และมกีารจัดทำและ

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ทุก

รายไตรมาส 

O-15 ข้อมูลเชงิสถิติการให้บริการ - 

O-16 รายงานผลการสำรวจความพงึพอใจการให้บริการ - 

O-17 E-Service - 

O-18 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจำปี - 



ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

O-19 รายงานการกำกับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ 

รอบ 6 เดอืน 

- 

O-20 รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำป ี - 

O-21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสด ุ - 

O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจา้งหรอื

การจัดหาพัสด ุ

- 

O-23 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย

เดอืน 

หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นรายเดอืน (กรณีไม่มี

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนใดให้ระบุ “ไม่มีการ

จัดซือ้จัดจา้ง”) เป็นขอ้มูลระยะเวลาอย่างน้อย 6 

เดอืนแรกของปี พ.ศ.2564 หน่วยงานควรจัด

หมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรอืแผนการจัดหาวัสดุปี, 

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือจัดหา

พัสด,ุ สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุราย

เดอืน 6 เดอืน, รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอื

จัดหาพัสดุประจำป ี

 

 

จัดหมวดหมู่ของขอ้มูลให้

ชัดเจน 

ในปี 2565 โรงเรียนสาธิตฯได้จดัทำข้อมูล

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างเป็นรายเดอืน

และราย 6 เดอืน และมีการจัดหมวดหมู่

ข้อมูลให้มคีวามชัดเจน 



ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดุ

ประจำป ี

หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

จัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562- เดอืนกันยายน 2563) 

และขาดรายละเอยีดขอ้มูล ยกตัวอย่างเช่น 

งบประมาณที่ใชใ้นการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การทำงาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ จัดทำรายงานผลการ

จัดซือ้จัดจา้งหรอืจัดหาพัสดใุนภาพรวม

ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำ

รายละเอยีดขอ้มูล  พร้อมท้ังรายงาน 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -   

O-26 การดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

-   

O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร

บุคคล 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนเกณฑ์หัวขอ้ท่ีกำหนด ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการทำงาน 

(UP ITA) 

โรงเรียนสาธิตฯ เพ่ิมเตมิขอ้มูลใน 

Website ให้มีความครบถ้วนของขอ้มูล

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการทำงาน (UP ITA) 

O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากร

บุคคลประจำป ี

ควรแสดงผลการดำเนนิการตามแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม ชัดเจนตาม

เกณฑ์ที่กำหนดมากยิ่งขึ้น 

O-29 แนวปฏบัิตกิารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

ควรจัดให้มีขอ้มูลตามเกณฑ์เป็นบริบทของหน่วยงาน 

เพื่อแสดงกระบวนการภายในหน่วยงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ได้อย่างชัดเจน 

O-30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจรติและประพฤติ

มชิอบ 

-   



ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

O-31 ข้อมูลเชงิสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

-   

O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - สื่อสารนโยบาย มาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อให้

บุคลากรได้รับทราบอย่าง

ท่ัวถึง 

จัดทำช่องทางในการสื่อสารใน web site 

ของโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบข่าวสารอย่าง ท่ัวถึง 

O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม - สร้างความตระหนักด้านการมี

คุณธรรมและความโปร่งใส

ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย โดย

ดำเนนิการจัดประชุมช้ีแจง

แนวนโยบายการบริหารงาน

มาตรการส่งเสริมคุณ ธรรม

และความโปร่งใส 

จัดให้มีประชุมช้ีแจงแนวนโยบายการ

บริหารงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส 

O-34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร -   

O-35 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร -   

O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจำปี ไม่มขี้อมูลแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนนิงานหรือการปฏบัิต ิหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศใน โรงเรียนสาธิตฯ เพ่ิมเตมิขอ้มูลใน 

Website ให้มีความครบถ้วนของขอ้มูล



ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  

การเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ลำดับ รายละเอียดหัวข้อประเมนิ ประเด็นจุดอ่อน 

ที่ต้องแก้ไข 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

ทุจรติหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการทำงาน 

(UP ITA) 

ตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ในการทำงาน (UP ITA) 

O-37 การดำเนนิการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจรติ ไม่เป็นกิจกรรมหรือการดำเนนิการท่ีสอดคล้องกับ

มาตรการหรือการดำเนนิการเพื่อบริหารจัดการความ

เสี่ยงตามขอ้ O36 

  

O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร -   

O-39 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ -   

O-40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

การทุจรติ รอบ 6 เดอืน 

-   

O-41 รายงานผลการดำเนนิการป้องกัน การทุจรติ

ประจำป ี

-   

O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงาน 

-   

O-43 การดำเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในหน่วยงาน 

-   

 


