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คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการ เชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสโรงเรียนสุราษฎรพิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้
ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์คะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ การ
ดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) และการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการ
กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นให้ นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่
จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการวิเคราะห์ฉบับนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA เพื่อนำผลไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาให้ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ดีขึ้น

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กันยายน 2564

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาให้ผลการด าเนินงานด้านคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ดีขึ้น
- วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ส่วนที่ 3 แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
- ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ ที่ 216/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564
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ส่วนที1่
บทนำ
ความเป็นมา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผน
แม่บทฯ มีแนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม
“คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปใน อนาคตและการปรับ
“ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในด้านของการดำเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรมและการพัฒนา ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้
ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมาย ในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ในปี พ.ศซ.2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก เป้าหมายสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละลายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและ
มี คุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)” และถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม
2 และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมา
พบว่า
หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไป เป็นกรอบใน
การพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกกับประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่าน
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้
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ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง
หรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต
และการรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถยับยั้ง
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำนักงานป.ป.ช.) ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) กำหนดและให้ความสำคัญ กับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนำผลการประเมินไป ปรับปรุงพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปะรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละ
แหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ
ประเมินเดิมและการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวม
ไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของ
ประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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เครื่องมือทีน่ ำมาใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำแนกออกเป็น 3เครื่องมือดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment
: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความร่วมมือของบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทำให้มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน ITA เฉลีย่
ร้อยละ 79.57 โดยแยกตามประเด็น 3 ด้าน คือ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย
25.94 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 24.30 และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 29.33 ซึง่ ทำให้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้คะแนนในระดับ B ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงได้วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 79.57 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ในระดับ B โดยมีตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนสูงสุด 92.43 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ
กว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ การป้องกันการทุจริต 10 ได้คะแนน 62.50 คะแนน
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในจากการสำรวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา / ผลการประเมนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผลการประเมิน
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปได้ดังนี้
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ตัวชีว้ ดั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชีว้ ดั
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
92.43
80.39
91.29
84.09
84.21
86.27
77.83
78.87
84.14
62.50

ระดับ
A
B
A
B
B
A
B
B
B
C

หมายเหตุ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมิน ITA เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ผลการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ให้ดีขึ้นจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้อง
แก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจึงได้ดำเนินการเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกเป็นรายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนว ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ดังนี้
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1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 92.43
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 80.39
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 91.29
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 84.09
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 84.21
2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 86.27
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสือ่ สาร ได้คะแนนร้อยละ 77.83
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 78.87
3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 84.14
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50
2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 การปฏิบตั หิ น้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 92.43 ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 80.39
เป็นตัวชี้วดั ที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เป็นตัวชี้วดั ที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาต่อการปฏิบัติ
ส่วนเสียโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อการใช้งบประมาณ เป็น
หน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่
ตามมาตรฐานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือ
การจัดทำแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
เคร่งครัดและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันจะเห็นได้วา่
หน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีแนวโน้มการดำเนินงานเป็นไป
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
ตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
บุคลากรภายใน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมัน่ เต็มความสามารถและ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ จะ
มีความรับผิดอบต่องานในหน้าที่หน่วยงานยังให้ความสำคัญ เห็นได้ว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
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จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 91.29
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อการใช้อำนาจ
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้
สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมี
ความเชื่อมั่นในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ ได้คะแนนร้อย
ละ 84.09 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไป เป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกจะ
เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ค่อยทราบข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานตามแนว
ทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์ของราชการที่ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น
ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน
ร้อยละ 84.21 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในด้าน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้สร้างการรับรู้ สร้างความ
ตระหนัก ร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน แต่ควรพัฒนาในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
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2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก External
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุด ที่ต้องพัฒนา
ดังนี้
จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)

ตัวชีว้ ดั ที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อย
ละ 86.27 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไป อย่างเท่าทันไม่
เลือกปฏิบัติจะเห็นได้ว่า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/การบริการของหน่วยงานแก่ ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลทำให้การปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรมแต่ยังขาดการทำความเข้าใจในการ
อ่านข้อคำถามที่ประเมิน จึงส่งผลทำให้เข้าใจ
คลาดเคลื่อนได้
ตัวชีว้ ดั ที่ 7 ประสิทธิภาพในการสือ่ สาร ได้คะแนนร้อยละ
77.83 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน จัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ
จะเห็นได้ว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้
มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะและ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 78.87
เป็นตัวชี้วดั ที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานและ
การให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

2.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 84.14
เป็นตัวชี้วดั ที่ประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จา่ ย งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่าม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
หน่วยงาน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนั บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของให้
สาธารณชนได้รับทราบแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของ
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น

10
จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชีว้ ดั ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่ง
ขึ้นรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้หน่วยงาน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอด
คล้อง กับความต้องการและควรปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงานและการให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่า
ปีที่ผ่านมา
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ส่วนที่ 3
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องพัฒนาในส่วนของแบบวัด
การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ โดยพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา

1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
2) การใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตงั้ ไว้
3) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เอื้อประโยชน์สว่ นตัว
กลุ่มหรือพวกพ้อง
4) การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จจริง เช่น
ค่างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง
5) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะที่มคี วามโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง
6) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และผลการดำเนินงานให้บุคลากรทราบ
2) การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ควรมีการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อความโปร่งใส
3) ควรมีคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
และไม่ผูกขาดกับผูป้ ระกอบการรายใดรายหนึ่ง
4) มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
5) มีมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
กำกับติดตามโดยคณะกรรมการ
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ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การใช้
ทรัพย์สนิ ของราชการ

ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
1) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ต่อการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
2) พฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สิน
ของราชการในหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไป
ให้ผู้อื่น
3) พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน
4) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก
5) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกทราบและนำไปปฏิบัติ
6) หน่วยงานต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินทางราชการและหน่วยงาน
1) การใช้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง
2) หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3) จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม
4) ประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาทุจริตของ
หน่วยงานทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดหรือไม่มีเลย
5) สร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรในการร้องเรียนเมื่อ
พบการทุจริตในหน่วยงาน
6) มีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
7) นำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกัน
การทุจริต

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ทรัพย์สนิ
ของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกทราบและนำไปปฏิบัติ
2) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน
และสะดวก
3) กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการและในหน่วยงาน

1) ในหน่วยงานควรต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง
2) สร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรในการร้องเรียน
เมื่อพบการทุจริตในหน่วยงาน
3) มีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
4) นำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
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ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ 7

ประสิทธิภาพ
ในการสือ่ สาร

ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน

ประเด็นการประเมิน

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา

1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
2) หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
3) หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน/การให้บริการ
4) หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้ ชัดเจนเพียงใด
5) หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อเรียกร้องการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือไม่

1) มีการเปิดเผยข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
หน่วยงานให้มากขึ้นและมีหลายช่องทาง
2) จะต้องเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้
สาธารณชนได้รับทราบชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
3) กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชม
ความคิดเห็นและมีช่องทางเรียกร้องการทุจริต
4) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบ
ข้อคำถามข้อสงสัยในช่องรับฟังให้ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้

1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
2) หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
4) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
5) ควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานและ
การให้บริการให้มีความโปร่งใส

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการ ทำงาน การ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และการ
ให้บริการกับผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) นำเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
3) กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย
แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
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ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน

1) ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการปฏิบัตงิ าน
และการให้บริการ
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
6) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชีว้ ดั ที่ 10 การ 1) เจตจำนงสุจริตผู้ของบริหาร
ป้องกันการทุจริต 2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
4) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6) แผนปฏิบัติกำการป้องกันการทุจริต
7) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
10) การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
3) การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของให้สาธารณชน
ได้รับทราบ แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของ
หน่วยงาน

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง
2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม โครงการคุณธรรม
และความโปร่งใส ให้ บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
3) พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงในการทุจริต จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ ความรู้และสร้าง
จิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
4) กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
5) กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
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มาตรการขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน
ตัวชีว้ ดั ที่ 2
การใช้งบประมาณ

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
2. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยนื่ เสนอหรือ
คู่สัญญาและให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้
คำรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มสี ่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อื่นอาศัย
หน้าที่ตนเองหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ห้ามใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการ
ที่เอื้อกับตนเองและพวกพ้อง
5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทัง้ ให้มีระบบการตรวจสอบ

ผูร้ บั ผิดชอบ
1) นายไพศาล ชนีมาศ (รองผอ.งานงบประมาณ)
2) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว (หัวหน้างานพัสดุ)
3) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ (คณะกรรมการงานพัสดุ)
4) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม (คณะกรรมการงานพัสดุ)
5) นางกาญจนา ปลอดจินดา
(คณะกรรมการงานพัสดุ)
6) นายอัยยุบ หลีเส็น (คณะกรรมการงานพัสดุ)
7) น.ส.พรรษา รัตนโอภาส (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
8) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์ (เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ)

กำกับ ติดตาม และรายงานผล
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม
นายไพศาล ชนีมาศ
(รองผอ.งานงบประมาณ)
2.รายงานผลการดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ทุกเดือน
(นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ)
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ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน
ตัวชีว้ ดั ที่ 4
การใช้ทรัพย์สนิ ของ
ราชการ

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สนิ ของ
ราชการ
1. สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายในต่อการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ
2. ห้ามมิให้บุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น
3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง ชัดเจนและสะดวกและเผยแพร่ให้
บุคคลภายในและภายนอกทราบและนำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง
4. จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ
ทางราชการและหน่วยงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
1) นายไพศาล ชนีมาศ (รองผอ.งานงบประมาณ)
2) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว (หัวหน้างานพัสดุ)
3) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ (คณะกรรมการงานพัสดุ)
4) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม (คณะกรรมการงานพัสดุ)
5) นางกาญจนา ปลอดจินดา
(คณะกรรมการงานพัสดุ)
6) นายอัยยุบ หลีเส็น (คณะกรรมการงานพัสดุ)
7) น.ส.พรรษา รัตนโอภาส (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
8) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์ (เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ)

กำกับ ติดตามและรายงานผล
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม
นายไพศาล ชนีมาศ
(รองผอ.งานงบประมาณ)
2.รายงานผลการดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ทุกเดือน
(นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ)
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ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน
ตัวชีว้ ดั ที่ 5
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต
1. ผู้บริหารสูงสุดต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
2. จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตของหน่วยงาน เพื่อทำให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
5 สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรในการร้องเรียน
เมื่อพบการทุจริตในหน่วยงาน
6. มีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
7. นำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต

ผูร้ บั ผิดชอบ
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส (รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี (รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นายสมบัติ ระมัด (หัวหน้างานกิจการนักเรียน)
6. นายเชาว์ ชัยณรงค์ (หัวหน้างานอาคารสถานที่)
7. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
(หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ)
8. นางมยุรี แสงสุวรรณ (หัวหน้างานการเงิน)
9. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
(หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน)
9.นายปฐพนธ์ ชนิลกุล (หัวหน้างานวัดผลฯ)
10.นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
(หัวหน้างานรับนักเรียนและห้องเรียนพิเศษ)
11.นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ (หัวหน้างานบริหารบุคคล)
12. คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

กำกับ ติดตามและรายงานผล
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม
นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.รร.สุราษฎร์พิทยา)
2.นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4.นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
(รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นายสมบัติ ระมัด (หัวหน้างานกิจการนักเรียน)
6. นายเชาว์ ชัยณรงค์ (หัวหน้างานอาคารสถานที่)
7. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
(หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ)
8. นางมยุรี แสงสุวรรณ (หัวหน้างานการเงิน)
9. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย (หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน
และสัมพันธ์ชุมชน)
9.นายปฐพนธ์ ชนิลกุล (หัวหน้างานวัดผลฯ)
10.นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
(หัวหน้างานรับนักเรียนและห้องเรียนพิเศษ)
11.นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
(หัวหน้างานบริหารบุคคล)
12. คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
(รายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ)
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ประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน
ตัวชี้วดั ที่ 7
คุณภาพการดำเนินงาน

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน โดยการ
เปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นและมีหลายช่องทาง
2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างชัดเจน
3. กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชมความคิดเห็น
ช่องทางเรียกร้องการทุจริต
4. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อคำถามข้อ
สงสัยในช่องรับฟังให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

ผูร้ บั ผิดชอบ
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส (รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี (รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
6. นางมนพร เหมทานนท์
(คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์)
7.นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
8. นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
9. นายสิรภพ ใสสะอาด
10. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
11. นายสายชล สุขศรี
(คณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
12.นายสุธน ภักดี
(เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
13. ธนิดา บางรักษ์ (หัวหน้างานฝ่ายสารสนเทศ)
14. ศุภนิดา อินทจันทร์ (คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ)

กำกับ ติดตามและรายงานผล
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
(ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน
(รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
(รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และเทคโนโลยี)
6. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
(หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน)
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ประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน
ตัวชี้วดั ที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน

มาตรการในการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ ป็นจุดอ่อน/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการในการปรับปรุงระบบคุณภาพการ
ปฏิบตั งิ าน
1. สร้างการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนถึงการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยให้ความสำคัญ
กับผู้มาติดต่อให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและ
ขั้นตอนการให้บริการของบุคลากรทุกคน โดย
สามารถให้ผู้รับบริการหรือผูม้ าติดต่อเกิดความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น
3. ขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน เป็นการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการที่ผมู้ าติดต่อสะดวกในการ
ติดต่องาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส (รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี (รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นายสมบัติ ระมัด (หัวหน้างานกิจการนักเรียน)
6. นายเชาว์ ชัยณรงค์ (หัวหน้างานอาคารสถานที่)
7. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ (หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ)
8. นางมยุรี แสงสุวรรณ (หัวหน้างานการเงิน)
9. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย (หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนและสัมพันธ์ชมุ ชน)
10.นายปฐพนธ์ ชนิลกุล (หัวหน้างานวัดผลฯ)
11.นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
(หัวหน้างานรับนักเรียนและห้องเรียนพิเศษ)
12.นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ (หัวหน้างานบริหารบุคคล)
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
13. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
14. นายสายชล สุขศรี
(คณะกรรมการกลุม่ งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
15.นายสุธน ภักดี (เจ้าหน้าที่กลุม่ งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
16. ธนิดา บางรักษ์ (หัวหน้างานฝ่ายสารสนเทศ)
17. ศุภนิดา อินทจันทร์(คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ)

กำกับ ติดตามและรายงานผล
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
(ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน
(รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
(รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และเทคโนโลยี)
6. หัวหน้างานทุกงาน
(รายงานผลการดำเนินการ)
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ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน

มาตรการในการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ ป็นจุดอ่อน/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ

ผูร้ บั ผิดชอบ

กำกับ ติดตามและรายงานผล

ตัวชีว้ ดั ที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล

มาตรการในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูล
1. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลทุกๆด้าน เพื่อ
ส่งเสริมการโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น แผน
ดำเนินงานการปฏิบัตงิ าน แผนการบริหาร
เงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส (รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี (รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นายสมบัติ ระมัด (หัวหน้างานกิจการนักเรียน)
6. นายเชาว์ ชัยณรงค์ (หัวหน้างานอาคารสถานที่)
7. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ (หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ)
8. นางมยุรี แสงสุวรรณ (หัวหน้างานการเงิน)
9. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย (หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน)
10.นายปฐพนธ์ ชนิลกุล (หัวหน้างานวัดผลฯ)
11.นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง (หัวหน้างานรับนักเรียนและห้องเรียนพิเศษ)
12.นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ (หัวหน้างานบริหารบุคคล)
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
13. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและ
เทคโนโลยี)
14. นายสายชล สุขศรี (คณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและ
เทคโนโลยี)
15.นายสุธน ภักดี (เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี)
16. ธนิดา บางรักษ์ (หัวหน้างานฝ่ายสารสนเทศ)
17. ศุภนิดา อินทจันทร์ (คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ)

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
(ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน
(รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี(รอง
ผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และเทคโนโลยี)
6. หัวหน้างานทุกงาน
(รายงานผลการดำเนินการ)
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ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน
ตัวชีว้ ดั ที่ 10
การป้องกัน
การทุจริต

มาตรการในการแก้ไขปัญหา
ทีเ่ ป็นจุดอ่อน/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
มาตรการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้เป็นองค์กร
คุณธรรม มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
1. สร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริตและมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสให้บุคลากร
ในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตาม
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเข้าสู่
องค์กรคุณธรรม ร่วมกันขับเคลื่อน การป้องกัน
การทุจริตขององค์กร

ผูร้ บั ผิดชอบ
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส (รองผอ.งานบริหารงบประมาณ
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี (รองผอ.งานบริหารงานวิชาการ)
5. คณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
6. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กำกับ ติดตามและรายงานผล
1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
(ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน
(รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
(รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. คณะกรรมการสำนัก
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน (รายงานผล)

ภาคผนวก

ปฏิญญาสถานศึกษาสุจริต
โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
….....................................................
คณะผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสถานศึกษา สังคมและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
เรือ่ ง นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
…..............................................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ข้าพเจ้านางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ บรรลุนโยบายดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิสำหรับบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชน
หรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 บุลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการประชาชน
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ประสานงาน ด้วยดี เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานราชการที่ดี
1.3 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
หรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง ในทางมิชอบ
1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่ง เสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั ้นตอนการให้บ ริ การประชาชน หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการใช้งบประมาณ บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต้องมีสำนึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่าย อย่างเหมาะสม และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่ก ำหนด ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก - จ่าย และการพัสดุ ต้องดำเนินการไปด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
2.2 กลุ่มงานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด
2.3 กลุ่มการเงินต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับกำหนดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบัง คับ
ต่าง ๆ
2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น การบังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชัน้ การบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสัง่ การ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และชอบธรรม แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ ความเหมาะสมกับ
สถานะภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคล ตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจ
ใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ
3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการ ของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมี
ลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ ผู้อื่น
3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือ
การปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความ ดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเห็นธรรม
เสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิท ยา ต้องใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอม
ให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน ของทางราชการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้ รายงานหรือดำเนินการตามที่กฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้
4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่วา่ จะยืมภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาหรือให้บุคคลภายนอกยืม ต้อง
ดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
4.3 กลุ่มงานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้เกิด
ความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติของ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดลงไปในที่สุด แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกำหนด
5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในทุกรูปแบบ
5.3 ผู ้ บ ัง คั บบัญ ชาทุ กกลุ ่ม งานและทุ กระดับชั ้น ต้ องกำกั บ ติ ด ตาม และสอดส่ องดู แลการปฏิบั ติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการ
ดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
5.4 กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปีด้วยความ
เคร่งครัดและรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทราบโดยตรง
6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน บุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกคนต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึด
หลักมาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ มีความ
สุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง
และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดย
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มาติดต่อกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางราชการ
แจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควร
รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงาน
ของ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ โรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาพร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานให้มีความโปร่งใส เพื่อ
สร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่ดีต่อโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แนวทางการปฏิบัติดังนี้
8.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ขั้นตอนการให้บริการ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด
8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินภารกิจที่ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน
ด้านการดำเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา
8.3 ทุกกลุ่มงานดำเนินภารกิจต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
นำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากผู้รับบริการมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
8.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ หรือการดำเนินงานให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ดำเนินการนำข้อมูล ที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
9.1 กลุ่มอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการ ตามแนวทางหรือ
มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด
9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน ควรทราบ หรือ
เกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ลงในเว็บไซต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนิน
ภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
9.3 กลุ่มอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารใน รูปแบบ Social
Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานต่าง ๆ ของ โรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย

9.4 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อสาธารณชน
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
9.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความโปร่งใส ตั้งแต่การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญ
กำลังใจเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาพร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา และภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
10. ด้านการป้องกันการทุจริตบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต้องดำเนิน ภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและ
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล มีความมั่งคั่งใน คุณธรรม จรรยาของข้าราชการ
และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่ง
เจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธ์
ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาทำสัญญาหรือรับจ้างใดๆจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
10.3 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ต้องสนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน นำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ให้เป็นองค์กรทีป่ ราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
บุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวทุก
คน ต้องรับทราบ และปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตาม
เจตจำนงในการบริหารดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา
หรือรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
เรือ่ ง เจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึง
พัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในการนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อคณะผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและต่อสาธารณชน ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชือ่ มั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่น ทำ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทำให้
บุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุคลากรใน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น
4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร บริหารงบประมาณด้วยความ
โปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ที่ ๒๑๖/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2564
**************************************
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและนำข้อมูลผลการประเมินไป
พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ในการนี้โครงการโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต ) งานกิจการ
นักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานแก่
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง
ๆ และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย
1) นางเพียงแข ชิตจุ้ย
ประธานกรรมการ
2) นายประหยัด ไทยเสน
รองประธานกรรมการ
3) นายไพศาล ชนีมาส
กรรมการ
4) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
กรรมการ
5) นายสมบัติ ระมัด
กรรมการ
6) นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กรรมการ
7) นายเชาว์ ชัยณรงค์
กรรมการ
8) นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กรรมการ
9) นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
กรรมการ
10) นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กรรมการ
11) นางมยุรี แสงสุวรรณ
กรรมการ
12) นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
กรรมการ
13) นางสาวภัทรา คำดา
กรรมการและเลขานุการ

14) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นายชาตรี ชูโลก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16) นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่วางแผน และดำเนินงานของดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ในการดำเนิน งานของสถานศึกษาออนไลน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิ ด ประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประกอบด้วย
1) นางสาวภัทรา คำดา
ประธานกรรมการ
2) นายชาตรี ชูโลก
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กรรมการและเลขานุการ
4) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6) นายกิตติพงศ์ ศิริรักษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) นายพิพัฒน์ ธรรมธวัช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8) นางสาวธัญญา อากาศโชติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1. นายไพศาล ชนีมาส
2. นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
3. นางสลับศรี เจริญเวช
4. นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
5. นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
6. นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
7. นางกาญจนา ปลอดจินดา
8. นางสาวรังสินี เทือกสุบรรณ
9. นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
10. นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
11. นายอัยยุบ หลีเส็น
12. นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
13. นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
14. นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
15. นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
16. นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
17. นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
18. นางมยุรี แสงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
2. นายปฐพนฐ์ ชนิลกุล
3. นางปราณี บุญศรี
4. นางอภิรักษ์ ลบถม
5. นางกนกวรรณ จันทภาโส
6. นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
7. นางวนิดา คงอุดหนุน
8. นางสาวเกศินี แก้ววัดปริง
9. นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
10. นางสุจิตรา คงจร
11. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
12. นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
13. นางสาววรางคณา หวานจิตต์
14. นายธีรเดช สกุลอ่อน
15. นางชมัยพร จันทศรี
16. นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
17. นายอภิชาติ อุปการ
18. นายธนกฤต แก้วทอง
19. นางทัศนี เกตุแก้ว
20. นางอธิตา มีสิทธิ์
21. นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
22. นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
23. นายปิยบุตร สุขเอียด
24. นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
25. นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
26. นางสาวจันทรา บัวสม
27. นางสาวสโรชินี ภิรอด
28. นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
29. นางอรัชมน แตงจันทึก
30. นางสาวเสารส รุ่งแดง
31. นางสาวพรรณธิภา ศฤงคาร
32. นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
2. นางชญาภา บุญล้ำ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองกรรมการ

3. นางสุธิดา สาระเทพ
4. นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
5. นางสาวปานตา สุระกำแหง
6. นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
7. นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
8. นายวีรยศ เอกรัตน์
9. นางปุณยนุช หาญธนานนท์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
1. นายประหยัด ไทยเสน
2. นายสมบัติ ระมัด
3. นางจันทร์จิรา พัฒน์สิงห์
4. นายสายชล สุขศรี
5. นางธิดาพร ประศาสน์กุล
6. นางชญาภา บุญล้ำ
7. นางทิพยรัตน์ ทองสาร
8. นางสาวอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
9. นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
10. นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
11. นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
12. นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
13. นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
14. นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
15. นางวรรณา นุ่นชูผล
16. นางอาลิษา ขุนพลช่วย
17. นายมานะ พัดเคี่ยม
18. นายอุดร แก้ววิรัตน์
19. ครูที่ปรึกษาทุกคนทุกระดับชั้น
20. นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
21. นางสาวศศิกานต์ สุเวช
22. นางสาวจินตนาถ มากชิต
23. นางมนพร เหมทานนท์
งานบริหารทั่วไป
1. นายประหยัด ไทยเสน
2. นายเชาว์ ชัยณรงค์
3. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายสายชล สุขศรี
นางธนิดา บางรักษ์
นางนิธิมา จันทร์โชตะ
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
นางกฤตยาณุตา เพชรแก้ว
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
นางนุสรา ช่างคิด
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
นายสุธน ภักดี
นายธเนษฐ ศรีภักดี
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร ประกอบด้วย
ดำเนินการในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล คำอธิบายเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็นคือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (43 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
O1

ข้อมูล
โครงสร้าง

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
o ประกอบด้วยตำแหน่งทีส่ ำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น

O๒

ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงรายนามของผูบ้ ริหารของสถานศึกษา
o ประกอบด้วย
- ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย
- ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
1)
2)
3)
4)
5)

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
นายประหยัด ไทยเสน
นายไพศาล ชนีมาส
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
นายสมบัติ ระมัด
นายเชาว์ ชัยณรงค์
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
นายอภินนั ท์ ฐิติภรณ์พันธ์
นางมยุรี แสงสุวรรณ
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
นางมนพร เหมทานนท์
นางชญาภา บุญล้ำ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแง
นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
นางเสาวนีย์ จุฑากนิษฐ์
นางสาวจันทรา บัวสม
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
นางสาวภัทรา คำดา

ข้อ
O๓

ข้อมูล
อำนาจหน้าที่

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนด

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
6) นางสาวปานตา สุระกำแหง
7) นายสุธน ภักดี

O๔

แผนพัฒนา
สถานศึกษาหรือ
แผนยุทธศาสตร์

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

O๕

ข้อมูลการติดต่อ

O๖

กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
o แผนที่ตงั้ สถานศึกษา
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข

๑) นายไพศาล ชนีมาส
๒) นายอภินนั ท์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
๓) นางมยุรี แสงสุวรรณ
๔) นางสลับศรี เจริญเวช
๕) นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
๖) นางสาวปิตินนั ท์ น้อมเกตุ
๗) นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
8) นางกาญจนา ปลอดจินดา
10) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
11) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
12) นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
๑3) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
๑4) นายอัยยุบ หลีเส็น
15) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
16) นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
17) นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
18) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
19) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์
1) นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
3) นายสายชล สุขศรี
4) นางสาวธนิดา บางรักษ์
5) นายสุธน ภักดี
6) นายธเนษฐ ศรีภักดี
๑) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
2) นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
3) นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
4) นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
5) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
6) นางสาวภัทรา คำดา
7) นายอภิชาติ อุปการ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
เพิ่มเติม
8) นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
9) นางเสาวนีย์ จุฑากนิษฐ์
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
10) นางสาวจันทรา บัวสม
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่เป็น 11) นายกิตติพงศ์ ศิริรักษ์
นิติ บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม 12) นายพิพฒ
ั น์ ธรรมธวัช
มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 13) นางสาวธัญญา อากาศโชติ
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 11
เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์
ข้อ

O๗

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

๑) นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
2) นางมนพร เหมทานนท์
3) นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
4) นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
5) นายสิรภพ ใสสะอาด
6) นายสุธน ภักดี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ

ข้อมูล

O๘ Q&A

O๙

Social Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ
ผู้สอบถามได้ โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา (Facebook Messenger สามารถใช้ได้)
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา

1) นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
3) นายสายชล สุขศรี
4) นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
5) นางมนพร เหมทานนท์
6) นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
7) นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
8) นายสิรภพ ใสสะอาด
9) นายสุธน ภักดี

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน
ข้อ
O๑๐

ข้อมูล
แผนดำเนินงาน
ประจำปี

O๑๑

รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน

O๑๒

รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี

O13

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาใน 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

๑) นายไพศาล ชนีมาส
๒) นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
๓) นางมยุรี แสงสุวรรณ
๔) นางสลับศรี เจริญเวช
๕) นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ๖) นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
๗) นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ประจำปี
8) นางกาญจนา ปลอดจินดา
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
9) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
10) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
11) นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2564
12) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
๑3) นายอัยยุบ หลีเส็น
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น
๑4) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม 15) นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
16) นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
เป้าหมาย เป็นต้น
17) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2563
18) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
ของสถานศึกษา ทีบ่ ุคลากรในสถานศึกษาใช้ยดึ ถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษากำหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

๑) นายประหยัด ไทยเสน
2) นายไพศาล ชนีมาส
3) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
4) นายสมบัติ ระมัด
5) นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
6) นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
7) นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
8) นายอภินนั ท์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
9) นางมยุรี แสงสุวรรณ
10) นายเชาว์ ชัยณรงค์
11) นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
12) นางมนพร เหมทานนท์
13) นางชญาภา บุญล้ำ
14) นายชาตรี ชูโลก
15) นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
16) นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ
17) นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
18) นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
19) นางสาวศศิกานต์ สุเวช
20) นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
21) นางเสาวนีย์ จุฑากนิษฐ์
21) นางสาวจันทรา บัวสม
22) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
23) นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
24) นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
25) นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
26) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
27) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์

การให้บริการ
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามพรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ของสถานศึกษา)
สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบ ัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือ การ
ให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา
ข้อ
ข้อมูล
O1๔ คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ
(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย)

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย
-คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ
-ประเภทงานให้บริการ
-ขั้นตอนการให้บริการ
-แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ
-ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
-ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เช่น
การติดต่อขอย้ายนักเรียน การติดต่อขอรับผลการเรียน
การติดต่อของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน การ
ติดต่อสอบถามกับประชาสัมพันธ์โรงเรียน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
ให้บริการ
เช่น สถิติการใช้บริการของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย (นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา)
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
๑) นายประหยัด ไทยเสน
2) นายไพศาล ชนีมาส
3) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
4) นายสมบัติ ระมัด
5) นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
6) นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
7) นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
8) นายอภินนั ท์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
9) นางมยุรี แสงสุวรรณ
10) นายเชาว์ ชัยณรงค์
11) นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
12) นางมนพร เหมทานนท์
13) นางชญาภา บุญล้ำ
14) นายชาตรี ชูโลก
15) นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
16) นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ
17) นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน

O16 รายงานผลการ
สำรวจความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ

O17 E–Service

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ
สถานศึกษา
oเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18) นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
19) นางสาวศศิกานต์ สุเวช
20) นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
21) นางเสาวนีย์ จุฑากนิษฐ์
21) นางสาวจันทรา บัวสม
22) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
23) นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
24) นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
25) นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
26) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
27) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์
o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
1) นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทาง
2) นายสายชล สุขศรี
ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 3) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
4) นางธนิดา บางรักษ์
ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา เช่น Smart OBEC, 5) นางสาวสุพนิดา อินทจันทร์
My office หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะ 6) นายสุธน ภักดี
เดียวกัน
7) นายธเนษฐ ศรีภักดี

หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เ ช่ น SMSS++ (School Management Support System) หมายถึ ง โปรแกรมสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของ
สถานศึกษา สำหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้าน
นโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และสามารถ ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ
O๑๘

ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการใช้จ่าย
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
งบประมาณประจำปี ทีม่ ีระยะ 1 ปี

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
๑) นายไพศาล ชะนีมาส
๒) นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ ๓) นางสลับศรี เจริญเวช
ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็น ๔) นางมยุรี แสงสุวรรณ
๕) นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
ต้น
๖) นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ
๗) นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
พ.ศ. 2564
9) นางกาญจนา ปลอดจินดา
10) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
11) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
12) นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
๑3) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
๑4) นายอัยยุบ หลีเส็น
15) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
๑) นายไพศาล ชนีมาส
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
๒) นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ๓) นางมยุรี แสงสุวรรณ
๔) นางสลับศรี เจริญเวช
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
๕) นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ
๖) นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
พ.ศ. 2564

O๑9

รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ
6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
-ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
-ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๗) นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
8) นางกาญจนา ปลอดจินดา
9) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
10) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
11) นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
12) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
๑3) นายอัยยุบ หลีเส็น
๑4) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
15) นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
16) นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
17) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
18) นายเดชาธร ปริปญ
ุ ญพาสน์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
ข้อ

ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
O๒๑ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการ สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2564
O๒๒ ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัด
หาพัสดุ

o แสดงประกาศตามทีส่ ถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2564
O๒3 สรุปผลการจัดซื้อ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (สขร.1)
จัดจ้างหรือการ
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ซื้อหรือจ้าง
จัดหาพัสดุรายเดือน วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนัน้ )
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในใน 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2564
O๒๔ รายงานผลการ
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
การจัดหาพัสดุ
จ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ประจำปี
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
๑) นายไพศาล ชนีมาศ
๒) นางกาญจนา ปลอดจินดา
๓) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
๔) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
๕) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
๖) นายอัยยุบ หลีเส็น
๗) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
๘) นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
๑) นายไพศาล ชนีมาศ
๒) นางกาญจนา ปลอดจินดา
๓) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
๔) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
๕) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
๖) นายอัยยุบ หลีเส็น
๗) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
๘) นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
๑) นายไพศาล ชนีมาศ
๒) นางกาญจนา ปลอดจินดา
๓) นางรังสิณี เทือกสุบรรณ
๔) นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
๕) นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
๖) นายอัยยุบ หลีเส็น
๗) นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
๘) นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O๒๕ นโยบายการ
o นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีบ่ ังคับใช้ใน
บริหาร
หน่วยงานปีงบประมาณ 2564
ทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของผูบ้ ริหารสูงสุดที่กำหนดในนาม
ของสถานศึกษามอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของ
สถานศึกษา
O๒6 การดำเนินการ o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2564
ตามนโยบายการ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหาร
-การวางแผนกำลังคน
ทรัพยากรบุคคล -การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา
-การพัฒนาบุคลากร
-การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ
-การพัฒนาคุณภาพชีวิต
-การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
-การส่งเสริมจริยธรรม รักษาวินยั ของบุคลากรในสถานศึกษา
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
O๒๗ หลักเกณฑ์การ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยัง
บริหารและ
ใช้บังคับในสถานศึกษาในปีพ.ศ.2564 ดังนี้
พัฒนา
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O๒8 รายงานผลการ
บริหารและ
พัฒนา

o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

1) นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
2) นางชญาภา บุญล้ำ
3) นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
4) นางสุธิดา สาระเทพ
5) นายชาตรี ชูโลก
6) นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
7) นางสาวปานตา สุระกำแหง
8) นางปุณยนุช หาญธนานนท์
9) นายวีรยศ เอกรัตน์
10) นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
11) นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

ทรัพยากรบุคคล - ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
- ผลการวิเคราะห์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 1)
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน 2)
สถานศึกษา
3)
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
4)
-รายละเอียดวิธีการ ทีบ่ ุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
-รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน
-ส่วนงานที่รบั ผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
O30 ช่องทางแจ้ง
o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
การทุจริตและ สถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจาก
ประพฤติมิชอบ ช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์ หลักของสถานศึกษา
O๓1 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
เรื่องร้องเรียน
มิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
การทุจริตและ o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประพฤติมิชอบ -จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ประจำปี
ดำเนินการ (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูล 6 เดือนแรกในปี พ.ศ. 2564
O32 ช่องทางการรับ o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแสดง
ฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บ
ไซด์หลักของหน่วยงาน

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

O๒9 แนวปฏิบัติการ
จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
นายทนง ศรีมหาวโร
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ

1)
2)
3)
4)

นางสาวกิติมา เพชทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
นายสุธน ภักดี

1)
2)
3)
4)

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
นายทนง ศรีมหาวโร
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ

1) นางสาวกิติมา เพชทรัพย์
2) นายสายชล สุขศรี
3) นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
4) นายสุธน ภักดี

ข้อ

ข้อมูล

O33 การเปิดโอกาส
เกิดการมีส่วน
ร่วม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีสว่ นร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ

ข้อมูล

O34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหาร สถานศึกษาอย่างซือ่ สัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย
2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
o ดำเนินการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถานศึกษา
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบนั
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
1) นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
2) นายจรัล คัมภีร์ภัทร
3) นายทนง ศรีมหาวโร
4) นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
5) นางสาวภัทรา คำดา
6) นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
7) นางมนพร เหมทานนท์

ข้อ
ข้อมูล
O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการ ความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงผลการประเมินความเสีย่ งของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของสถานศึกษา
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทรา คำดา
นายชาตรี ชูโลก
นายอภิชาติ อุปการ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
นายกิตติพงศ์ ศิริรักษ์
นายพิพฒ
ั น์ ธรรมธวัช
นางสาวธัญญา อากาศโชติ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษา
มีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน (ภาพประกอบกิจกรรม)
o เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2564

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทรา คำดา
นายชาตรี ชูโลก
นายอภิชาติ อุปการ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
นายกิตติพงศ์ ศิริรักษ์
นายพิพฒ
ั น์ ธรรมธวัช
นางสาวธัญญา อากาศโชติ

ข้อ
ข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงแผนปฏิบตั ิการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2564

O40 รายงานการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2564

O41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
พ.ศ.2563

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลฯ
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น
ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-30สิงหาคม 2563)

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทรา คำดา
นายชาตรี ชูโลก
นายอภิชาติ อุปการ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
นายกิตติพงศ์ ศิริรักษ์
นายพิพฒ
ั น์ ธรรมธวัช
นางสาวธัญญา อากาศโชติ

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2563
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัว
-ข้อบกพร่องที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน
-ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
-แนวทางการนำผลไปวิเคราะห์สู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในสถานศึกษาให้ดขี ึ้นสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
-กำหนดผู้รับผิดชอบหรือแนวทางการกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นางสาวภัทรา คำดา
นายชาตรี ชูโลก
นายอภิชาติ อุปการ
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
นายกิตติพงศ์ ศิริรักษ์
นายพิพฒ
ั น์ ธรรมธวัช
นางสาวธัญญา อากาศโชติ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้งานสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการมากที่สุด
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

