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คํานํา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งไส โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีงบประมาณ 2565 ฉบับน้ี จัดทําขึ้น จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการ

วิเคราะห์จุดแข็ จุดท่ีควรพัฒนา และนําผลการวิเคราะห์มากําหนดมาตรการการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เกิดความโปร่งใสยิ่งข้ึน

ขอขอบคุณคณะทํางานทุกคนท่ีได้ร่วมมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ และหวังว่าจะนํามาตรการท่ีกําหนดนี้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้โปร่งใสย่ิงข้ึน

ลงช่ือ

(นางลําดวน นักดนตรี)

ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ระดับ จํานวนสถานศึกษา ร้อยละ

AA 0 00.00

A 0 00.00

B 12 31.00

C 17 44.00

D 7 18.00

E 2 5.00

F 1 2.00

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง

คลาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน 74.61 คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ C โดยตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ 6 คุณภาพการดําเนินงาน และ 8 การ

ปรับปรุงระบบการทํางาน ได้คะแนน 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ํากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ 10 การ

ป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 20.83 คะแนน



1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายตัวชี้วัด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม

รัชมังคลาภิเษก เป็นรายตัวชี้วัด ซ่ึงได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษาเรียงตามลําดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน)

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ

1 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 98.08 AA

2 2 การใช้งบประมาณ 86.48 A

3 3 การใช้อํานาจ 92.52 A

4 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.77 B

5 5 การแก้ปัญหาการทุจริต 86.11 A

6 6 คุณภาพการดําเนินงาน 100.00 AA

7 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.79 AA

8 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 100.00 AA

9 9 การเปิดเผยข้อมูล 68.25 C

10 10 การป้องกันการทุจริต 20.83 F

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน

A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน



การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and

Transparency Assessment: IIT) ตัวช้ีวัดที่ 1 – 5 ได้คะแนนเท่ากับ 89.39 (เป็นคะแนนที่ได้ทําการคูณค่า

น้ําหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในโรงเรียน ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินร้อยละ 98.08 อยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์

สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อม่ันว่าบุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตาม

มาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานตามข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด และ

เป็นไปอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบทํางานเต็มความรู้ความสามารถ

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินร้อยละ 86.48 อยู่ในระดับ A จากผลการ

วิเคราะห์เชื่อม่ันว่า โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง

ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ มีผลการประเมินร้อยละ 92.52 อยู่ในระดับ A จากผลการวิเคราะห์

สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการให้กระทําในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง มี

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และ ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระ

ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการซ้ือขายตําแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม

หรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลการประเมินร้อยละ 83.77 อยู่ในระดับ B จากผลกา

รวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่า บุคลากร ในหน่วยงานไม่นํา ทรัพย์สินของ

ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินร้อยละ 86.11 อยู่ในระดับ A จากผลการ

วิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญในการต่อต้าน

การทุจริตอย่างจริงจัง โรงเรียนมีการทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของโรงเรียนมีการนําผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการ

ทุจริต อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังนี้ (โดยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้

ตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ท่ีร้อยละ 85.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ําหนักคะแนน))

จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85) จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คือ

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี มีผลการประเมินร้อยละ 98.08 อยู่ในระดับ AA

2. ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินร้อยละ 86.48 อยู่ในระดับ A

3. ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อํานาจ มีผลการประเมินร้อยละ 92.52 อยู่ในระดับ A

4. ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลการประเมินร้อยละ 86.11 อยู่ในระดับ A

จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85 ) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ



ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลการประเมินร้อยละ 83.77 อยู่ในระดับ B

5. ผลการประเมินตามแบบวัดการ รับ รู้ของ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and

Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6 – 8 ได้คะแนนเท่ากับ 99.93 (เป็นคะแนนท่ีได้ ทําการคูณ

ค่าน้ําหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการในโรงเรียนเช่ือม่ันว่า

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ผลการประเมินร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์

สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดําเนินงาน

เชื่อม่ันในการปฏิบัติ หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลไม่เรียกรับเงิน

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติหน้าที่ มีการคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินร้อยละ 99.79 อยู่ในระดับ AA จากผลการวิเคราะห์

สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร

เช่ือมั่นในเร่ืองการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานในเร่ืองต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย

สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถส่งคําติชม

หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง

ชัดเจน มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตได้

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํงาน ผลการประเมินร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ AA จากผลการวิ

เคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในหน่วยงาน ต่อการปรับปรุง

พัฒนาหน่วยงานกระบวนการทํางาน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งข้ึนมี กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการ ดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและยังให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงาน

ให้มี ความโปร่งใสอีกด้วย อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง และจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังนี้

(โดยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ต้ังค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ท่ีร้อยละ 85 (เป็นคะแนน

ท่ียังไม่ได้คูณค่าน้ําหนักคะแนน))

จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ

1. ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ผลการประเมินร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA

2. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินร้อยละ 99.79 อยู่ในระดับ AA

3. ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ผลการประเมินร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ AA

จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 100) จํานวน ไม่มี ตัวช้ีวัด คือ

6. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency

Assessment: OIT) ตัวช้ีวัดที่ 9 – 10 ได้คะแนนเท่ากับ 44.54 (เป็นคะแนนที่ได้ทําการคูณค่านํ้าหนักแล้ว)

บ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินร้อยละ 68.25 อยู่ในระดับ C จากผลการวิเคราะห์สะท้อน

ให้เห็นว่า โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ



หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนดํา

เนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมินร้อยละ 20.83 อยู่ในระดับ F จากผลการวิเคราะห์

สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนมีการเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบเพ่ือ

ป้องกันการทุจริตเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มีมาตรการภายใน

เพ่ือป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส มีการกํากับติดตามการนําไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังน้ี (โดยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ตั้งค่า

เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ท่ีร้อยละ 55 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ําหนักคะแนน))

จุดแข็ง คือตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินร้อยละ 68.25 อยู่ในระดับ C

จุดท่ีต้องพัฒนา ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมินร้อยละ 20.83 อยู่ในระดับ F

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O9)

9.2 การบริหารงาน (O10 – O17)

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18 – O24)

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล (O25 – O28)

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 – O33)

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 – O41)

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42 – O43)



ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เรื่อง มาตรการการดําเนินการปฏิบัติงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

............................................................

การวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีต้องพัฒนา

ผลการประเมิน ITA โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปร่งใสและตรวจสอบได้ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้นําผลการประเมิน

มาวิเคราะห์และกําหนดมาตรการการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ตามมาตรการท่ีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565

ลงช่ือ

(นางลําดวน นักดนตรี)

ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



มาตรการการดําเนินการของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

มาตรการท่ีเสนอนี้เป็นการวิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีต้อง

พัฒนา ผลการประเมิน ITA โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงกําหนดมาตรการดําเนินการ

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้

ท่ี มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

1 มาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร ดังนี้

1. จัดทําคําสั่งการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรและคู่มือการปฏิบัติ

หน้าท่ี 4 กลุ่มงานตามโครงกร้างการบิหารงานให้ชัดเจน

2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และทุก

ช่องทาง ให้สามารถติดต่อประสานงานได้

3. บุคลากร ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ อย่างเท่าเทียมกัน

4. กําหนดเครื่องมือให้บุคลากร ขับเคลื่อนงาน/ปฏิบัติงาน ตาม

รูปแบบ ศจร โมเดล มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเน้นการมีส่วนร่วม

ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใด ญาติพี่น้อง และไม่เรียกรับทรัพย์สิน

เงินทอง ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเป็นเงินได้

1

i1

i2

i3

i4

i5

1.กลุ่มบริหารงาน

บุคคล

2 มาตรการการใช้งบประมาณ ดังนี้

1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี ของสถานศึกษา เน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ได้มีส่วนร่วม

2. จัดทําช่องทางการติดต่อ แสดงความคิดเห็น และการร้องเรียน

ท้ังหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail ในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์

3. การดําเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ คํานึงถึงความคุ้มค่า

วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้

4. การเบิกจ่ายเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ของบุคลากรในหน่วยงานให้

เบิกจ่ายตามจริง ตามระเบียบข้อบังคับ สามารถตรวจสอบได้

5. การจัดซ้ือจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ การ

ตรวจสอบพัสดุประจําปี ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่อํานวยผลประโยชน์แก่ผู้ใด

6. เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

สอบถาม ทักท้วงและร้องเรียน

7. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรับการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดทํา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน สมํ่าเสมอ

2

i7

i8

i9

i10

i11

I12

1. งานแผนงาน

โรงเรียน

2. ทุกงาน

3. กลุ่มบริหาร

งบประมาณ



ท่ี มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

3 มาตรการการใช้อํานาจของผู้บริหาร ดังนี้

1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าท่ีให้แก่บุคลากรใน

หน่วยงานอย่างเป็นธรรม

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ประเมิน

ตามระดับคุณภาพของผลงาน และตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

3. การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา

ดูงาน การให้ทุนการศึกษา หรือการเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลใดๆ

คํานึงถึงการให้โอกาสบุคลากรเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

4. การบริหารงานในหน่วยงาน ห้ามมิให้ใช้บุคลากรในหน่วยงานทํา

ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา

5. ผู้บังคับบัญชาห้ามสั่งให้บุคลากรกระทําการใดๆเส่ียงต่อการทุจริต

6. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบการ

บริหารงาน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด และมิให้ผู้มีอํานาจเข้ามา

แทรกแซง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

3

i13

i14

i15

i16

i17

i18

1.ผู้บริหารโรงเรียน

2.กลุ่มบริหารงาน

บุคคล

4 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีดังนี้

1. บุคลากรในหน่วยงานจะนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

ส่วนตัวหรือให้พวกพ้องใช้ จะต้องทําบันทึกขอยืม และจัดส่งคืนตาม

กําหนด

2. จัดทําข้ันตอนและแบบฟอร์มการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการ

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทั่วกัน

3. บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนจะขอยืมทรัพย์สินราชการไปใช้

หรือขอใช้สถานท่ี จะต้องทําหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้อง

4. จัดทําระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน

ราชการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบท่ัวกัน

5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี เพื่อกํากับติดตาม

การใช้ทรัพย์สินราชการ มิให้นําไปใช้ส่วนตัวหรือให้พวกพ้องใช้

4

i19

i20

i21

i22

i23

i24

1.งานพัสดุ

5 มาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีดังนี้

1. ผู้บริหารส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสถานศึกษา

2. ผู้บริหารทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงานสมํ่าเสมอ

3. จัดทําแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานให้ชัดเจน

4. เม่ือพบปัญหาการทุริตในหน่วยงานต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบทันที เพื่อแก้ไขปัญหา

5

i25

i26

i27

1. ผู้บริหาร

2. หัวหน้ากลุ่มงาน

ท้ัง 4 กลุ่มงาน



ท่ี มาตรการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

5 5. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวินัยและการรักษาวินัยครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อดําเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และ

ลงโทษทางวินัยเม่ือมีการทุจริต

6. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําข้อมูล (OIT) ในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําผล

การประเมิน และการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก

มาวิเคราะห์ และปรับปรุงพัฒนางาน

7. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบให้

บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอก หลากหลายช่องทาง เช่น

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ e-mail Facebook Line และ

สร้างความเช่ือม่ันปลอดภัยแก่ผู้ร้องเรียน

i28

i29

I30

1. ผู้บริหาร

2. หัวหน้ากลุ่มงาน

3. บุคลากรทุกคน

6 มาตรการด้านคุณภาพการดําเนินงาน มีดังนี้

1.สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ

ท้ัง 4กลุ่มงาน ในการให้บริการประชาชน

6

e1-e5 หัวหน้า 4 กลุ่มงาน

7 มาตรการประสิทธิภาพการสื่อสาร มีดังนี้

1. จัดทําข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลการรายงานการปฏิบัติงาน (OIT)

ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน

2. วิเคราะห์ผลการประเมิน จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา และนําผล

มาปรับปรุงพัฒนางาน

7

e6 e7

e8 e9

e10

บุคลากรทุกคน

8 มาตรการการปรับปรุงระบบการทํางาน มีดังนี้

1. ทุกกลุ่มงานรายงานผลการปรับปรุงพัฒนางาน

2. ส่งเสริมให้บุคลากรนําเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินงานในการให้บริการ

3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน

4. สรุปรายงานเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน ให้มีความโปร่งใส

มากข้ึน

8

e11e12

e13

e14

e15

บุคลากรทุกคน

9 มาตรการด้านการเปิดเผยข้อมูล มีดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําข้อมูล (OIT) ในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

2. เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียน

9
O1-O43

1.ผู้บริหาร

2.คณะกรรมการ

ดําเนินงาน

10 มาตรการการป้องกันทุจริต มีดังนี้

ผู้บริหารจัดทําและแสดงเจตจํานงสุจริต ประเมินความเส่ียง

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจัดทําแผนป้องกันทุจริต

10 ผู้บริหาร




