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ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ท่ี       378/2564 วันท่ี  22 พฤศจิกายน  2564     
เร่ือง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ตามค าสั่ง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ 105/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   ปีงบประมาณ 
๒๕๖4 ลงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖4 น าไปพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นใน
ปีงบประมาณต่อไป 

ในการนี้ คณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 และก าหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการพัฒนาในปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

 
             ลงชื่อ 
            (นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ ITA online 
 

                    
 

                                     

 

 



 



 

                           ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ ที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน  
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
ได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  
ที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI)  
ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น น าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ ประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ๓ แบบ ได้แก่ ๑) แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 2) แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ๓) แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งผลคะแนน 
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน
บ้านตาขุนวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
  



 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 2564 

********************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสแลมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่าหลาย
หน่วยงานน าการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการ
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจ
เป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่ มด าเนินการ 
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมินเครื่องมือ
การประเมินเกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
รับผิดชอบการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในปีพ.ศ. ๒6๖๑ – ๒๕๖๔ 
ให้ด าเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ระบบการประเมินรวมไปถึง  
ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้
หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 



 

 ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง เพ่ือให้การด าเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ 
 ด าเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ส านักงาน ป.ป.ช ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ๑.  การปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒.  การใช้งบประมาณ 
 ๓.  การใช้อ านาจ 
 ๔.  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ๕.  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๖.  คุณภาพการด าเนินงาน 
 ๗.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ๘.  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ๙.  การเปิดเผยข้อมูล 
 ๑๐. การป้องกันการทุจริต 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 
๑. แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภาย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน 
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถปุระสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการท างาน 

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประ
ชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
  



 

 เกณฑ์ระดับการประเมิน มี ๗ ระดับ ดังนี้ 
ผลคะแนน ๙๕ - ๑๐๐ คะแนน ระดับ  AA 
ผลคะแนน ๘๕ - ๙๔ คะแนน ระดับ  A 
ผลคะแนน ๗๕ - ๘๔ คะแนน ระดับ  B 
ผลคะแนน ๖๕ - ๗๔ คะแนน ระดับ  C 
ผลคะแนน ๕๕ - ๖๔ คะแนน ระดับ  D 
ผลคะแนน ๕๐ - ๕๔ คะแนน ระดับ  E 
ผลคะแนน ๐- ๔๙ คะแนน ระดับ  F 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ปีงบประมาณ 2564 

๒.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   
ในภาพรวม ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
95.23 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน AA (Excellence ) โดย ตัวชี้วัดที่ 9.2 
การบริหารหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 9.4  การพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคล  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การด าเนินการป้องการการทุจริต และตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต   ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100 ส่วนตัวชี้วัด ที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดย่อยที่9.1
ข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 77.78 

๒.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 95.23 ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ AA เมือ่พิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 

 ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.85 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.63 
 ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.57  
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.05 
 ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.43 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.52  
 ตัวชี้วัดที, ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 88.75 
 ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.05 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.56 
  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้คะแนนร้อยละ

เฉลี่ย 77.78 
 
๒.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖4) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน  
ITA ๒๕๖๓ 88.22 - - 

2564 95.23  7.01 



 

๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาเรียงตามล าดับคะแนน
ได้ ดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
๑ การปฏิบัติหน้าที่ 99.85 AA ผ่าน 
๒ การใช้งบประมาณ 98.63 AA ผ่าน 
๓ การใช้อ านาจ 99.57 AA ผ่าน 
๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.05 AA ผ่าน 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.43 AA ผ่าน 
๖ คุณภาพการด าเนินงาน 92.52 A ผ่าน 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.75 A ผ่าน 
๘ การปรับปรุงการท างาน 90.05 A ผ่าน 
๙ การเปิดเผยข้อมูล 91.56 A ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 - 100 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  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕ ) จ านวน 10 ตัวช้ีวัด คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.85 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม



 

หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๒) ตัวชี้วัดที่ ๒  การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.63 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
 ๓) ตัวชี้วัดที่ ๓  การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.57 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์  
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อ
การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.05 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ 
สะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 5) ตัวชี้วัดที่ ๕  การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.43 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 
 6) ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.52 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน 
เห็นได้ว่าหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมี
ช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 



 

 7) ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.75 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ เห็นได้ว่า หน่วยงานได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.05 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่าหน่วยงานมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.56 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ๑0)ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเฉลี่ย 
29.79 จาก ๓๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ 99.30 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมี
การวางระบบที่มีความเป็นเลิศในการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหน้าที่ (๑) การรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 

โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
(๒) การรับรู้พฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ีแลก
กับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือสาระส าคัญต่าง ๆ 

(๑) มีข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด และมีการ
ก าหนดระยะเวลาอย่าง
ชัดเจน 
(๒) สร้างจิตส านึกแก่
บุคลากรในหน่วยงาน
ให้บริการผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่เรียกรับ
เงิน ทอง ของมีค่า หรือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดที่ ๒  การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน 
(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(๑) เผยแพร่แผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานอย่าง
โปร่งใส  
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ การ
ใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๓  การใช้อ านาจ (๑) การรับรู้การมอบหมายงานการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ 
(๒) การใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท า ในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง 
(๓) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ
เกิดการ แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้ 

(๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการมอบหมายงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเป็น
ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๒) สร้างกระบวนการ 
บริหารงานบุคคลให้เป็นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 กลุ่มหรือพวกพ้อง ด้วยความโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ ๔  การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(๔) การก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง 

(๑) มีข้อตกลงหรือ 
ประกาศให้บุคลากรทราบ
ถึงนโยบายการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ไม่
น าทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
(๒) มีข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
(๓) ก ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕  การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน 
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
(๒) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
(๓) จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตถึงการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปญัหา 
การทุจริต  
(๔) การแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน  
(5) การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น 
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

(๑) ก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ทุจริตในหน่วยงาน 
(๒) จัดท าแผนงาน 
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 
(๓) ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 
(4) สร้างความเชื่อมั่นและ
ความร่วมมือในการเฝ้า
ระวังการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

 
 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เฉลี่ย 27.13 จาก ๓๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ 90.43 อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมี
การวางระบบที่ดี ท าให้ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า ยึด
หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน
ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๖  คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
แก่ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน  
และระยะเวลาที่ก าหนด 
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน  
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ของพนักงาน 

(๑) มีข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างซัดเจน 
(๒) สร้างจิตส านึกแก่ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
ให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

(๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
(๒) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมลูที่สาธารณชนควรรับทราบ 
(๓) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ส่งค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
(๔) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

(๑) เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน 
(๒) แจ้งผลการด าเนินงาน 
ข้อร้องเรียนต่อ
สาธารณชน  
(๓) จัดช่องทางให้ 
ผู้รับบริการแสดงความ 
คิดเห็น / ร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการอย่าง
หลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
การบริการให้เกิดความ
โปร่งใสมีวิธีการ และ
ขั้นตอนการท างานให้ดี 
ขึ้น 

 
 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 38.31 จาก 
๔๐.๐๐ เท่ากับร้อยละ 95.77 อยู่ในระดับดี (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ต้อง
พัฒนา เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความ
พยายามของ หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 - การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล 
การติดต่อ 
(๒) การบริหารงาน 
 - การเปิดเผยข้อมูล E-service  
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ก าหนด 

(๑) พัฒนาระบบให้มี
ช่องทางเพ่ือสอบทานของ
ข้อมูลการติดต่อ  
(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ 
E-service ให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ก าหนด 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

(๓) ปรับปรุงข้อมูล 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องตามรายละเอียด 
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การป้องกัน 
การทุจริต 

(๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

(๑) วางแผนและ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตอย่างจริงจัง  
(๒) สร้างมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือตัวชี้วัดที่ย่อย 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 77.78 ซึ่งประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง /ข้อมูลผู้บริหาร/อ านาจหน้าที่/แผน

ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน/ข้อมูลการ
ติดต่อ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

77.78 

 
 ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งท่ีควรพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน้ และหน่วยงานควร
ให้ความส าคัญมากขึ้น คือ การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ประกอบด้วย (o๑)โครงสร้าง  (o2) ข้อมูลผู้บริหาร  (o3)อ านาจหน้าที่ (o4) แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน (o5) ข้อมูลการติดต่อ (o6) กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (o7) ข่าวประชาสัมพันธ์                  
(o8) Q-A  (o9) Social Network 
 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(๑) การส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ ทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม 

จัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

งานบริหารทั่วไป  รายงานความก้าวหน้า 
รอบ ๖ เดือน ตุลาคม 
2564 - มีนาคม ๒๕๖5 
 รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ ในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
 โดยงานบริหารทั่วไปเป็น
ผู้ก ากับติดตามและจัดท า
รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส

(๒) การด าเนินการเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

 จัดท าเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

งานบริหารทั่วไป 



 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
และจัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

ในการด าเนินงานของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

(๓) มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 จัดท ามาตรการภายใน
เพ่ือ ป้องกันการทุจริตได้แก่ 
 - มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 - มาตรการให้มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 - มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยา 
 - มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 - มาตรการป้องกันการ
รับสินบนของโรงเรียนบ้าน
ตาขนุวิทยา 
 - มาตรการป้องกันการ
ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวมของโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยา 
 - มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจของโรงเรียน
บ้านตาขุนวิทยา 

งานบริหารทั่วไป  รายงานความก้าวหน้า 
รอบ ๖ เดือน ในวันที่ 
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 
๒๕๖5รายงานสรุปผล  
ณ สิ้น ปีงบประมาณ ในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
 โดยงานบริหารทั่วไปเป็น
ผู้ก ากับติดตามและจัดท า
รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
  



 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ 
คะแนน

เครื่องมือ 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละด้าน 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ 99.85 

IIT 95.88 ๓๐ 29.79 
๒ การใช้งบประมาณ 98.63 
๓ การใช้อ านาจ 99.57 
๔ การใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 
99.05 

๕ การแกไขปัญหาการทุจริต 99.43 
๖ คุณภาพการด าเนินงาน 92.52 

EIT 89.86 ๓๐ 27.13 ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.75 
๘ การปรับปรุงการท างาน 90.05 
๙ 95.23 91.56 OIT 81.25 ๔๐ 38.31 ๑๐ การป้องกันการทุจริต 100 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 95.23 
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค าสั่ง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 ที ่105/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open 
Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพ่ือให้
การ ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเตรียมรับการ
ประเมิน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ     มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
แก้ปัญหา ตัดสินใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้รับผิดชอบในการเตรียมการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
ประเด็นการตรวจ ประกอบด้วย 

 ๑.๑  นายบุญเลิศ  ทองชล  ผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางกัญจนา   สมชาติ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 1.3  นายปริวรรต  ธงธวชั รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 1.4  นายสุนทร  เพชรช ู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
 ๑.5  นายสัญญา   เจริญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๑.6  นางจงกล   รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 ๑.7  นางสาวปริฉัตร์  จันทรห์อม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 

      1.8  นางสาวกิ่งดาว  ชว่ยชนะ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online      กรรมการและเลขานกุาร 

  1.9 นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ        ผู้ดูแลระบบ ITA Online      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

  1.10 นางสาวสาวิตร ี รักษาพราหมณ์ ครู คศ.๒          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      2. คณะกรรมการผู้ประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีหน้าที่ ท าแบบประเมินการรับรู้ 
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนภายในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็น       
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน IIT) ในระบบ ITA Online 
2021 ด าเนินการท าแบบประเมินภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที ่ ชื่อ-สกุล 
1 นายบุญเลิศ ทองชล 31 นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน 
2 นางกัญจนา สมชาติ 32 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว 
3 นายปริวรรต ธงธวัช 33 นายโยธิน นวลมุสิก 
4 นายสุนทร เพชรชู 34 นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 
5 นางกมลรัตน์ คะตะโต 35 นายนพดล ศรีสุข 
6 นางจงกล รจนา 36 นางสาวสมฤดี กลับรินทร์ 
7 นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 37 นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ 
8 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ 38 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง 
9 นางสุดา เอ้งฉ้วน 39 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม 

10 นายสัญญา เจริญ 40 นายนราธิป นาเจริญ 
11 นายธีรเทพ  มุกดา 41 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
12 นางสุภาพร  พัฒนรักษา 42 นางสาวนภิสา เส็นติระ 
13 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ 43 นางสาวอโณทัย หนักแดง 
14 นางนริศา  บุระชัด 44 นายนพดล ทองนา 
15 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 45 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ สีด า 
16 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม 46 นายวีระ ห้วยนุ้ย 
17 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร 47 นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆ 
18 นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง 48 นายธีระพล เกิดเนตร 
19 นายวีรยุทธ  อนุกูล 49 นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ 
20 นางธิดารัตน์  แช่เลี้ยว 50 นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์ 
21 นายประเสริธ  จันทร์ทัน 51 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
22 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์ 52 นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม 
23 นางสาวนันทญา บรรณราช 53 นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์ 
24 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ 54 นายสังใหม่ อินทร์วารี 
25 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 55 นายสมคิด จันทร์ปากสวน 
26 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู 56 นางวนิดา นามวงค์เนาว์ 
27 นายสมศักดิ์ บัวหนุน 57 นางสุมาภรณ์ โมลี 
28 นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร 58 นายอุทัยรัตน์ อินทสด 
29 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 59 นายนิรมิตร ศรีรักษา 
30 นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์   

 
 

 



 

3. คณะกรรมการเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีหน้าที่ ประสาน รวบรวมข้อมูลของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อคุณภาพการด าเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา  ผู้รับจ้าง ผู้ปกครองนักเรียน และ
ประสานให้ท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ  ITA Online 2021 ประกอบด้วย 

  3.1 นางจงกล  รจนา   ครู คศ.3   ประธาน 
  3.2 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ.3   รองประธาน 
  3.3 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ.1   กรรมการ 
  3.4 นางสาวนันทญา  บรรณราช  ครู คศ.1   กรรมการ 
  3.5 นายนราธิป  นาเจริญ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3.6 นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ.2   กรรมการ 
  3.7 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร  ครู คศ.2   กรรมการ 
  3.8 นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3.9 นายกัญญาภรณ์  การะเกตุ  ครู คศ.1   กรรมการ 
  3.10 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  ครู คศ.1   กรรมการ 
  3.11 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  3.12 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ.2             กรรมการและเลขาฯ 
  3.13 นางสาวสาวิตร ี รักษาพราหมณ์ ครู คศ.2           กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

4. คณะกรรมการด าเนินงานตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and         
Transparency Assessment (OIT)    มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูล และส่งต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายรวบรวมข้อมูลลงเว็ปไซต์ของโรงเรียน ภายในวันที่  18  ตุลาคม  2564 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9.1  
ข้อมูลพ้ืนฐาน       

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ       

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง

หน่วยงาน 
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน ๔ ฝ่าย หรือภาระ
งาน และองค์กรคณะบุคคล เป็นต้น 
 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
ช่อง ทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า 
สถานศึกษา และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ของ
สถานศึกษา 
 
 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 



 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
O3 อ านาจหน้าที่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของสถานศึกษา ตามที่

กฎหมายก าหนด 
นางสุดา 
นางสาวนุขนาฏ 
นางสาวฐิตารี 

O4 แผนยุทธศาสตร์ 
หรือ แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มี 
ระยะมากกว่า 1 ปี   
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ 
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น   
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี  
พ.ศ. 2564 

นางจงกล 
นางสาวปริฉัตร์ 
นางธิดารัตน์ 
นางสาวนภิสา 
 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้   
1. ที่อยู่สถานศึกษา  
 2. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   
3. หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
5. แผนที่ตั้งสถานศึกษา 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น   
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี แก้ไข
เพ่ิมเติม   
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖   
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร 
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติห้าที่สถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตามมาตรา๓๕ พรบ.ระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)   
-กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น 
 
 
 

นางกมลรัตน์ 
นางสาวสมฤดี 
นางสาวคณิตา 
นางสาวศันสนีย์ 
นายนพดล(ศรี) 
 



 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
สถานศึกษา  
2. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม   

ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้ 
ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร 
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-
ตอบ เป็นต้น   
2. สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

O9 Social Network 1. แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น   2. สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มี 
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลา ใน
การด าเนินการ เป็นต้น   
2. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

นางจงกล 
นายพีรพงศ์ 
นางพรพณา 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 

O11 รายงานการก ากับ
ติดตาม การ
ด าเนินงาน รอบ 
6 เดือน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน 
ด าเนินงานประจ าปี  
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น   
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

นางจงกล 
นายพีรพงศ์ 
นางพรพณา 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 



 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
O12 รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
ประจ าปี  
 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
ประจ าปี   
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผล
การด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้ จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น   
3. เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นางจงกล 
นายพีรพงศ์ 
นางพรพณา 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 

O13 คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น มาตรฐาน
เดียวกัน   
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็น
คู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ พนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนการ ปฏิบัติอย่างไร 
เป็นต้น 
 
 
 
 

นางสาวอรณ์สิริ
และทุกกลุ่มงาน 

การให้บริการ  
O14 คู่มือมาตรฐาน

การให้บริการ 
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ 
หรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการ 
ขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา 
 2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือ หรือ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการ
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน การให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 
 

นายสมศักดิ์      
ทุกกลุ่มงาน 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ 
สถานศึกษา  
 2. เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

นายพีรพงศ์ 
และทุกกลุ่มงาน 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความ    
พึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

1. แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม 
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา   
2. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายพีรพงศ์ 
และทุกกลุ่มงาน 



 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
O17 E-Service 1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ 

บริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ 
ขอรับบริการ  
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ 
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงาน 

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปี 

1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สถานศึกษาที่มี
ระยะ 1 ปี   
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ ตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม ประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น   
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

นางจงกล 
นายพีรพงศ์ 
นางพรพณา 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น   
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นางจงกล 
นางพรพณา 
นางสาวอรวลี 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 

O20 รายงานผลการใช้
จ่าย งบประมาณ
ประจ าปี 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี   
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น   
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางจงกล 
นางพรพณา 
นางสาวอรวลี 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือ แผนการ
จัดหาพัสดุ 

1. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหา พัสดุ
ตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

นางพรพณา 
นางกัญญาภรณ์ 
นางสาวพิไลวรรณ 
นางสาวบุญฑริกา 



 

 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการ
บริหารทรัพยากร 
บุคคล 

1. แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี คุณธรรม   
2. เป็นนโยบายของผูบ้ริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของ สถานศึกษา   
3. เป็นนโยบายที่ยังใชบ้ังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 
2564 
 

นางจงกล 
นางสาวศันสนีย์ 
นางสาวขวัญธิดา 
 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

1. แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น  
2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นางพรพณา 
นางกัญญาภรณ์ 
นางสาวพิไลวรรณ 
นางสาวบุญฑริกา 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การจัดหาพัสดุราย
เดือน 

1. แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา   
2. มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและ
วันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น   
3. จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัด จ้าง)   4. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางพรพณา 
นางกัญญาภรณ์ 
นางสาวพิไลวรรณ 
นางสาวบุญฑริกา 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

1. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา  
2. มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ี ใช้
ใน การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  3. เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางพรพณา 
นางกัญญาภรณ์ 
นางสาวพิไลวรรณ 
นางสาวบุญฑริกา 



 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
O26 การด าเนินการ

ตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.เป็นการด าเนินงานในปี  พ.ศ.2564 
2. แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรร 
หาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง ก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การ ปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรใน 
หน่วยงาน เป็นต้น   
3. เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ 
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25   
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางจงกล 
นางสุดา 
นางสาวศันสนีย์ 
นางสาวบุญฑริกา 
นางสาวศรีสุดา 
 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากร  
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง  
ขวัญก าลังใจ   
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางจงกล 
นางสาวสมฤดี 
นางสาวศันสนีย์ 
 

O28 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผล
การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร และ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น   
3. เป็นรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นางจงกล 
นางสาวศนัสนีย์ 
นางสาวศรีสุดา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง 
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ 
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ 
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น  

นายสุนทร 
นายธีรเทพ 
นางสาวอมรรัตน์ 
นายสมศักดิ์ 
นางสาวสุธาสิน ี
นางสาวภัทราพร 
นายปุณณมา 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คณะกรรมการ/

ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ 
ทุจริต 

1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทาง ออนไลน์  
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นางสาวนวนาท 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ประจ าปี 

1. แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา   
2. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่อง ที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง 
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
3. เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางเรณู 
นายวีรยุทธ 
นางสาวนันทญา 
นายนราธิป 
นายธีระพล 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
1.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์   
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางสาวอาทิตยา 
นางสาวจุฑาภรณ์ 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม  
 

1.แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายปริวรรต 
นางสาวขวัญชนก 
นางสาวณิชาภัทร 
นายโยธิน 
นางจุฬาลักษณ์ 
นางสาวนวนาท 
 



 

ตัวช้ีวัดวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O34 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
1. แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติ 
หน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท า 
อย่างน้อย 2 ภาษาได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ 
สถานศึกษา 

นางกัญจนา 
นางสุภาพร 
นางสาวสมฤดี 
นางสาวนภิสา 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
2. เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น 
ถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ 
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

นายบุญเลิศ 
นางกัญจนา 
นายปริวรรต 
นายสุนทร 
นางจงกล 
นางสาวปริฉัตร์ 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความ

เสี่ยงการ 
ทุจริตประจ าปี 

1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ 
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง เป็นต้น 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

นายประเสริฐ 
นางนริศา 
นางสุภาภรณ์ 
นางสาวธีรนันท์ 
นายนพดล (ทอง) 
 
 
 
 
 
 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O37 การด าเนินการเพ่ือ

จัดการความ 
เสี่ยงการทุจริต 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา 
2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับ 
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงตามข้อ O36 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
นางสาวอโณทัย 
นางสาววิภาวรรณ 
นายพชัรพล 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 



 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

นางจงกล   
นางสุดา 
นางสาวศันสนีย ์
ว่าที่รต.หญิงจิราภรณ์ 

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ 
ทุจริตประจ าปี 

1. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

นางสาวกิ่งดาว 
นางสาวอมรรัตน์ 
นางเรณู 
นางสุภาพร 
นางอรณ์สิริ 
นางสาวนุชนาฏ 
นางสาวกฤติมา 
นางสาวสาวิตรี 
นางสาวพันทิวา 

O40 รายงานการก ากับ
ติดตามการ 
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 
รอบ 6 เดือน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อO39 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
เป็นต้น  
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางจงกล 
นายพีรพงศ์ 
นางพรพณา 
นางสาววราวรรณ 
นางสาวจุฑาภรณ์ 
นางสาวอาทิตยา 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
O41 รายงานผลการ

ด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น 
ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
3. ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นางสาวปริฉัตร์ 
นางสาวอมรรัตน์ 
นางสาวกิ่งดาว 
นางสาวนภิสา 
นางสาวอโณทัย 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ คณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน  

1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น 
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย 
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทาง 
การน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ 
หน่วยงาน เป็นต้น 
3. มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง 
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด 
ต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตามให้น าไปสู่ 
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

นางสาวกิ่งดาว 
นางสาวอมรรัตน์ 
นางเรณู 
นางสุภาพร 
นางอรณ์สิริ 
นางสาวนุชนาฏ 
นางสาวกฤติมา 
นางสาวสาวิตรี 
นางสาวพันทิวา 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรม
และความ 
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวกิ่งดาว 
นางสุภาพร 
นางอรณ์สิริ 
นางสาวนุชนาฏ 
นางสาวกฤติมา 
นางสาวสาวิตรี 
นางสาวพันทิวา 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลลงในเว็ปไซต์ของโรงเรียน มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล O1 – O43 ที่เป็น
ปัจจุบันลงบนเว็ปไซต์และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ บนเว็ปไซต์  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
ประกอบด้วย 
  5.1 นายปริวรรต  ธงธวชั   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
  5.2 นางสาวขวัญชนก   สังข์เทพ  ครู คศ.2   รองประธาน 

 5.3 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑   กรรมการ 
 5.4 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 5.5 นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม  ครู คศ. ๑        กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ  ยุติธรรม  
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และทางราชการสืบไป 

 สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
           
          
     (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

*************************************************************************************************** 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ 
ภาครัฐ (Government Website standard) เพ่ือให้บริการตามตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร จึงก าหนด 
มาตรการแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ดังนี้ 

๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 
โดย ระบุชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างซัดเจน 

๑.๒ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 
ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web 
Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่
ถูกต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภทไฟล์ ขนาด
ไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
(น าออกเมื่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government 
Website standard Version ๒.๐) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาร 
อ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลของราชการก าหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๑.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง 
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security standard) ประกาศโดย
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรอง ความปลอดภัย 
(CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความ สมบูรณ์ถูกต้องของ
ข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่ มีบริการรับข้อมูล 



 

การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
๑.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 

ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ดังนี้ 
๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๒.๒ การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ 

เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล)ไฟล์ขนาดไฟล์โดยมี ล าดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.๒.๒ แจ้งผลการน าขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
๓. การตรวจสอบและติดตาม 

๓.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
๓.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
อยู่เสมอ 
๓.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

เรื่อง มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
*************************************************************************************************** 

ด้วย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ได้จัดท า 
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนด
เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม วรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้หลักการจัดการศึกษา 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วน
ร่วม    หลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง     เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ตามภารกิจงานหรือ 
ลักษณะงาน 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร จึงได้มีการ
ก าหนด มาตรการ แนวทาง ปฏิบัติงานที่ซัดเจน วิธีการด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมี
ส่วนร่วม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน    มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมการวางแผน การด าเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให้
ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และน าข้อเสนอแนะ ปัญหาเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
 (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

*************************************************************************************************** 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นหน่วยงาน 

ทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การด าเนินการของ 
หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี  ชุมพร เป็นไปตามเจตจ านงสุจริตตามนโยบายของผู้บริหารของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิด 
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ 
เกณฑ์ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. งานบริหารงบประมาณ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณ 

๒. งานบริหารงบประมาณจัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
ภายใน ๗ วันทาการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ โครงการและจัดเก็บไว้ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแกไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

๓. หน่วยงานภายในมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อย ๒ คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
ก าหนด 



 

๔. งานบริหารงบประมาณ จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุม 
ชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

๕. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์ 
กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

๗. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ สามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๗.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  

๗.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ โรงเรียนบ้านบ้านตาขุนวิทยา เลขที่ 65 หมู่ 6 ต าบลเขาวง 
อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 

๗.๓ โทร 0 77 397115/ เว็บไซต์ www.btv.ac.th   
๘. งานบริหารงบประมาณ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่น 

ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ      
จัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

*************************************************************************************************** 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นหน่วยงาน

ทาง ด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การด าเนินการของ 
หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี  ชุมพร เป็นไปตามเจตจ านงสุจริต ตามนโยบายของผู้บริหารของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ในด้านความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การ ด าเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ เกณฑ์ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือ
เสริมสร้าง ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
ทีด่ี รวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต รายงานการกระท า 
ความผิดต่อผู้บังคับบัญชาหากพบเห็นการกระท าความผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดและ 
ทุจริต 

๓. ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ด าเนินการ ก ากับติดตาม และรายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อ 
สาธารณะ 

๔. ก าหนดให้มีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบ ขั้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิด การทุจริต ตลอดจน 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

๕. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้แก่พนักงานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา 

๖. ก าหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิด การทุจริต โดย
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ระมัดระวังในการด าเนินงานและเก็บเป็นความลับ 

๗. ก าหนดให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระท าผิด การ 
ทุจริต รวมทั้งจัดท ารายงาน รวบรวมข้อมูลสถิติ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

๘. ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและ 



 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๙. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กระท าด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รับฟ้ง 

และให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
๑๐. ก าหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการ 

สอบสวน หรือการพิจารณาว่ามีการกระท าอันเป็นการทุจริต รวมถึงด าเนินการกรณีอยู่ระหว่าง การสอบสวน 
ตามท่ีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

***************************************** 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่ 
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้วจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด 
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ล้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ 
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก่ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ตระหนักและมี
ความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท า
มาตรการป้องกัน การรับสินบน         เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนการใช้อ านาจหน้าที่การ
เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น ที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยให้สถานศึกษา ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่าสิ่งที่มูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับ 
บริการ การรับการฝึกกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ 
หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก 
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ



 

รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
มาตรการป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานโดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐการเรี่ยไร และการรับ ฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่าง 
เคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ 
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย 
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า 
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของขั้นต่าง ๆ ในความเป็น 
ญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ 
ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการ
รับ ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวน
เท่าไร จึง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด   จากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และ
ต้องมี มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน 
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่ 
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ 

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บั งคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ 

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ 
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 



 

ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 

ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จ าเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้
เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้ คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘.ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา

ของขวัญ ให้แก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการข้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐.ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
อย่างเคร่งครัด 

๑๑.กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียก 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่ 
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ อาทิช่วงเทศกาลปีใหม่ 
การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกใน 
การต่อด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ 
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ 
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย 



 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการด าเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง และ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน 
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทน เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า
เป็นเงิน บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน”ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตาม
ประมวล กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้ 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ 
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง 
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ 
จะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ 
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต และ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. ตรวจทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข โทรศัพท์ : 077-203372-4                      

โทรสาร : 077-205318   หรือโทรศัพท์สายตรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร  หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ  

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงที่ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร , รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ 

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 



 

มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ที่อยู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เลขที่ 
261/29 ถนนอ าเภอ ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
 
                      5) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

                ๖) การร้องเรียนผ่าน Website ; Facebook เว็ปเพจงานวินัยและนิติการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ 
กระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) ส านักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๔๒ 
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๔๒ 
๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๔) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒. กระบวนการแกไขปัญหา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร    จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

อย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก่ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่า 
กระท าผิดวินัยจะด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ.๒๔๔๗ 

กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
มีอ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดขั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้ 
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น 
ความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ 
ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง 
การตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภั ยหรือ 
ความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก 
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และอาจเป็นการกสั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้อง 
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้อง 
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่ 



 

การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ 
ร้องพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ 
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ 
เหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้
ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ 
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ จัดท าข้อมูลสถิติการ 

การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ ไขแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงาน

บุคคล งานวินัยและนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การด าเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
*************************************************************************************************** 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์
ธานี  ชุมพร เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 

๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรในถานศึกษา ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี     
การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการกระท าที่ 
เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้ง 
เบาะแส และเป็นพยาน 

๓. ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณี 
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการด าเนินการถึงที่สุดแล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้กระท าผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ แก่บุคคล ผู้แจ้งเบาะแส 
หรือพยานตามควรแก่กรณี 

๔. ก าหนดจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมถึง 
๔.๑การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ ตนเอง 

หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๔.๒ การไม่น าความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ไปแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเอง 
หรือ ผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กับ 
ผลประโยชน์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔.๔ การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ 
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
5. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด ป้องกัน การ 

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้ แก่บุคลากรเพ่ือ 

สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด 
ส าหรับบุคลากรที่กระท าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



 

ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน 
๘. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกัน ระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

                     เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

*************************************************************************************************** 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็น

หน่วยงาน ทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ตระหนักถึง ความส าคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การ
ด าเนินการของ หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่
ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์
ธานี  ชุมพร เป็นไปตามเจตจ านงสุจริต ตามนโยบายของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ในด้านความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพ่ือเสริมสร้างความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วย 

ความชื่อสัตย์สุจริตก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป 
ตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศข้อบังคับค าสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ 
แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จให้ซัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน อันจะน ามาสู่การ 
ลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

๑.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินการหรือปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศข้อบังคับค าสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

๑.๔ ให้ด าเนินการส ารวจวิเคราะห์ส ารวจและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการด าเนินงาน       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ 
ข้อบังคับค าสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสรุปเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน       
บ้านตาขุนวิทยา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศข้อบังคับคาสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการ 



 

ใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
๒.๓ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ

สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
๒.๔ มีแนวทางติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศข้อบังคับค าสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ 

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการ 
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

  
 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


