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และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
รายงานการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาเป็นการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อให้การป้องกันการทุจริตไปสู่ความยั่งยืนจึงได้ด ำเนินงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจ ริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนต่ ำกว่าร้อยละ 85
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้กำหนด
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตมีรายละเอียดตามเอกสารที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ข

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA
- ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องพัฒนา
- มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ส่วนที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ส่วนที่ 1
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยความร่วมมือของบุคลากรโรงเรี ยนสุราษฎร์พิทยา ทำให้มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน ITA เฉลี่ย
ร้อยละ 79.57 โดยแยกตามประเด็น 3 ด้าน คือ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย
25.94 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 24.30 และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 29.33 ซึ่งทำให้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้คะแนนในระดับ B ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงได้
วิ เคราะห์ผ ลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 79.57 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน อยู่ในระดับ B โดยมีตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนสูงสุด 92.43 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ การป้องกันการทุจริต 10 ได้คะแนน 62.50 คะแนน
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการสำรวจความคิดเห็นของ
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 : 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

หมายเหตุ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมิน ITA เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ผลการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้ดีขึ้นจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไข
เร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จึงได้ดำเนินการเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกเป็นรายตัวชี้วัดที่แสดงถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนว ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ดังนี้
1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (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) ผลการประเมิน ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส ่ว นได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 86.27
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 77.83
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 78.87
3) ผลการประเมิ น ตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ ( Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 84.14
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50
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2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 92.43 ตั ว ชี ้ ว ั ด ที่ 2 การใช้ ง บประมาณ ได้ ค ะแนน 80.39
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย ภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาต่อการปฏิบัติ ส่วนเสียโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อการใช้งบประมาณ
หน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลั ก เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามมาตรฐานมี ค วามโปร่ ง ใสในการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
เคร่ ง ครั ด และเป็ น ไปอย่ า งเท่ า เที ย มกั น จะเห็ น ได้ ว่ า งบประมาณของหน่ ว ยงานอย่ า งคุ ้ ม ค่ า เป็ น ไปตาม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีแนวโน้มการดำเนินงานเป็นไป วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและ หรือค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
มี ค วามรั บ ผิ ด อบต่ อ งานในหน้ า ที ่ ห น่ ว ยงานยั ง ให้ การตรวจรับพัสดุ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิ ทยา
ความสำคัญการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
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จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
ตัว ชี้ว ัดที่ 3 การใช้อ ำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 91.29
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อการใช้อำนาจ
เป็ น ประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การมอบหมายงานการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้
สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมี
ความเชื่อมั่นในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อย
ละ 84.09 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อการใช้
ทรั พ ย์ ส ิ น ของราชการเป็ น ประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไป เป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ทั ้ ง การยื ม โดยบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและการยื ม
โดยบุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงานซึ ่ ง หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกจะ
เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ค่อยทราบข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมี การกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานตามแนว
ทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์ของราชการที่ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 5 การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ได้ ค ะแนน
ร้อยละ 84.21 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในด้าน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่ านมา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ส ร้างการรับรู้ สร้างความ
ตระหนัก ร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน แต่ควรพัฒนาในด้านการมีส่ว นร่ว มในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
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2.3 วิเคราะห์ผ ลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก External
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุด ที่ต้องพัฒนา
ดังนี้
จุดแข็ง
จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อย
ละ 86.27 เป็ น ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ป ระเมิ น การรั บ รู ้ ข อง
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่ว ยงานต่อคุณภาพการดำเนิน งานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไป อย่างเท่าทันไม่
เลือกปฏิบัติจะเห็นได้ว่า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/การบริการของหน่วยงานแก่ ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลทำให้การปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรมแต่ยังขาดการทำความเข้าใจในการ
อ่ า นข้ อ คำถามที ่ ป ระเมิ น จึ ง ส่ ง ผลทำให้ เ ข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนได้
ตัว ชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ
77.83 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน จัดให้มีช่องทางให้
ผู ้ ร ั บ บริ ก าร ผู ้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สามารถ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนิ นงาน การใช้บริการ
จะเห็นได้ว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้
มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะและ
ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที ่ ใ นหน่ ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตัว ชี้ว ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ
78.87 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้ง
การปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ แ ละกระบวนการทำงานของ
หน่ ว ยงานให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น รวมทั ้ ง การนำเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
ดำเนิ น งาน เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ ่ ง ขึ ้ น ทั ้ ง นี้
หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน
และการให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

2.4 ผลการประเมิ น ตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 9 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ 84.14
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้ างหรือ
การจั ด หาพั สดุ (4) การบริ หารและพัฒนาทรัพ ยากรบุค คล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่าม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานและการดำเนิ น งานของ
หน่วยงาน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของให้
สาธารณชนได้รับทราบแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของ
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น
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จุดแข็ง
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
(ตัวชีว้ ดั ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50
เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อ งกับ การปรับปรุง พัฒ นาหน่ว ยงานทั้ ง การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้
ดี ย ิ ่ ง ขึ ้ น รวมทั ้ ง การนำเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการดำเนิ น งาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้หน่วยงานควรเปิด
โอกาสให้ผ ู้รับบริ ก ารหรื อผู้ มาติดต่ อเข้า มามีส ่ว นร่ว มในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับความต้องการและ
ควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนิ นงานและการให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา

3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องพัฒนา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องพัฒนาในส่ว นของแบบ
วัดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดังนี้
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ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใช้
งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
2) การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ โดยคำนึ ง ถึ ง
ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ข อง
งบประมาณที่ตั้งไว้
3) การใช้ จ ่ า ยงบประมาณไม่ เ อื ้ อ ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง
4) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที ่ เ ป็ น เท็ จ จริ ง เช่ น
ค่างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง
5) การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง/การจั ด หาพั ส ดุ แ ละ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง
6) การเปิ ด โอกาสให้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มใ นก าร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และผลการดำเนิ น งานให้ บ ุ ค ลากรทราบ
2) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ต่ า ง ๆ ควรมี ก าร
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อ
ความโปร่งใส
3) ควรมีคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
และไม่ผูกขาดกับผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง
4) มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
5) มี ม าตรการในการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งมี ก าร
กำกับติดตามโดยคณะกรรมการ
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ตัวชีว้ ดั
ประเด็นการประเมิน
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การใช้ 1) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทรัพย์สนิ ของราชการ ภายใน ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ
2) พฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สิน
ของราชการในหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไป
ให้ผู้อื่น
3) พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้ง
การยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน
4) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจนและสะดวก
5) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกทราบและนำไปปฏิบัติ
6) หน่วยงานต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินทางราชการและหน่วยงาน
ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การแก้ไข 1) การให้ ค วามสำคั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ในการ
ปัญหาการทุจริต
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
2) หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3) จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม
4) ประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาทุจริตของ
หน่วยงานทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดหรือ
ไม่มีเลย
5) สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรในการร้องเรียนเมื่อ
พบการทุจริตในหน่วยงาน
6) มี ก ระบวนการเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบการทุ จ ริ ต
ภายในหน่วยงาน
7) นำผลการตรวจสอบปรั บ ปรุ ง การทำงานเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1) สร้ า งการรั บ รู ้ เ กี ่ ย วกั บ ขั ้ น ตอนการใช้
ทรั พ ย์ ส ิ น ของทางราชการที่ ถ ู ก ต้ อ ง เพื่ อ
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบและนำไป
ปฏิบัติ
2) หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุ ญ าตยื ม ทรั พ ย์ ส ิ น ของทางราชการที่
ชัดเจนและสะดวก
3) กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการและในหน่วยงาน

1) ในหน่วยงานควรต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง
2) สร้ า งความเชื ่ อ มั ่ น ให้ บ ุ ค ลากรในการ
ร้ อ งเรี ย นเมื ่ อ พบการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
3) มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
4) นำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต
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ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ 7
ประสิทธิภาพ
ในการสือ่ สาร

ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน

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

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1) มีการเปิดเผยข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของหน่วยงานให้มากขึ้นและมีหลากหลาย
ช่องทาง
2) จะต้องเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้
สาธารณชนได้รับทราบชัดเจนมากขึ้น
3) กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชม
ความคิดเห็นและมีช่องทางเรียกร้องการ
ทุจริต
4) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบ
ข้อคำถามข้อสงสัยในช่องรับฟังให้ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้
2)
1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงาน 1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการ ทำงาน
ของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และ
2) หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การให้บริการกับผู้มาติดต่อหรือผู้มารับ
3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความสะดวกรวดเร็ว
2) นำเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการ
4) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา ดำเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความ
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
3) กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ให้
5) ควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน ได้ส่วน
และการให้บริการให้มีความโปร่งใส
เสียแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
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ตัวชีว้ ดั
ประเด็นการประเมิน
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การ 1) ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์และการ
เปิดเผยข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชีว้ ดั ที่ 10
1) เจตจำนงสุจริตผู้ของบริหาร
การป้องกันการ 2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทุจริต
3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
4) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6) แผนปฏิบัติกำการป้องกันการทุจริต
7) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
10) การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

จุดอ่อนหรือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
3) การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของให้
สาธารณชนได้รับทราบ แสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานของหน่วยงาน

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต
อย่างต่อเนื่อง
2) ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม โครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใส ให้ บุคลากรทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต
3) พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงในการทุจริต จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มา
ให้ ความรู้และสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต
4) กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
5) กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้เกิด การต่อต้านการทุจริต มี
คุณธรรมและ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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มาตรการขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัตขิ องโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใช้
งบประมาณ

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
1 ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังฯ
2. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอหรือ
คู่สัญญาและให้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้
คำรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อื่น
อาศัยหน้าที่ตนเองหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ห้ามใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการ
ที่เอื้อกับตนเองและพวกพ้อง
5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งให้มีระบบการ
ตรวจสอบ

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

กำกับ ติดตาม และรายงานผล
1.ควบคุม กำกับ ติดตาม
นายไพศาล ชนีมาศ
(รองผอ.งานงบประมาณ)
2.รายงานผลการดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ทุกเดือน
(นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ)
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ประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การใช้
ทรัพย์สนิ ของราชการ

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 ิ
มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต
1. ผู้บริหารสูงสุดต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง

2. จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตของหน่วยงาน เพื่อทำให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
5. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรในการ
ร้องเรียนเมื่อพบการทุจริตในหน่วยงาน
6. มีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
7. นำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ผูร้ บั ผิดชอบ

กำกับ ติดตามและรายงานผล

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)

1. ควบคุม กำกับ ติดตาม

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

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

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธีการปฏิบตั ิ

ตัวชีว้ ดั ที่ 7 คุณภาพ มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของหน่วยงาน โดยการ
เปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นและมีหลายช่องทาง
2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ
อย่างชัดเจน
3. กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชมความคิดเห็น
ช่องทางเรียกร้องการทุจริต
4. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อคำถาม
ข้อสงสัยในช่องรับฟังให้ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้

ผูร้ บั ผิดชอบ

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย (ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน (รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชะนีมาส (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 รายงาน
ผลการดำเนินงาน)
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ประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน
ตัวชี้วดั ที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธีการปฏิบตั ิ
มาตรการในการปรับปรุงระบบคุณภาพการ
ปฏิบตั งิ าน
1. สร้างการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนถึงการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับ
ผู้มาติดต่อให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและขั้นตอน
การให้บริการของบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ขึน้
3. ขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน เป็นการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการที่ผู้มาติดต่อสะดวกในการติดต่องาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

กำกับ ติดตามและรายงานผล

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(หัวหน้างานแผน/งบประมาณ)
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)

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
(ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน
(รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหารงบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
(รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและ
เทคโนโลยี)
6. หัวหน้างานทุกงาน
(รายงานผลการดำเนินการ)
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ประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน

ตัวชีว้ ดั ที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธีการปฏิบตั ิ

มาตรการในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูล
1. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมการ
โปร่งใสในหน่วยงาน เช่น แผนดำเนินงานการ
ปฏิบัติงาน แผนการบริหารเงินงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ผูร้ บั ผิดชอบ

กำกับ ติดตามและรายงานผล

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 (หัวหน้าแผนงาน/งบประมาณ)
8. นางมยุรี แสงสุวรรณ (หัวหน้างานการเงิน)
9. นายนิรันดร์ จันทร์น้อย (หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนและสัมพันธ์
ชุมชน)
10.นายปฐพนธ์ ชนิลกุล (หัวหน้างานวัดผลฯ)
11.นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง (หัวหน้างานรับนักเรียนและห้องเรียน
พิเศษ)
12.นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ (หัวหน้างานบริหารบุคคล)
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
13. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และเทคโนโลยี)
14. นายสายชล สุขศรี (คณะกรรมการงานพัฒนาเครือข่ายฯ)
15.นายสุธน ภักดี (เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายฯ
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(รองผอ.
งานบริหารวิชาการ)
5. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย
และเทคโนโลยี)
6. หัวหน้างานทุกงาน
(รายงานผลการดำเนินการ)
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ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดอ่อน

ตัวชีว้ ดั ที่ 10
การป้องกันการ
ทุจริต

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นจุดอ่อน
/ ขัน้ ตอน/วิธีการปฏิบตั ิ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใส
การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม
และความโปร่งใส
มาตรการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้เป็น
องค์กรคุณธรรม มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติตาม
มาตรการ ดังนี้
1. สร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริตและ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสให้บุคลากรในโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติ
ตามกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อเข้าสู่องค์กรคุณธรรม ร่วมกัน
ขับเคลื่อน การป้องกันการทุจริตของ
องค์กร

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
7. หัวหน้างานโรงเรียนสุจริตและคณะกรรมการ

กำกับ ติดตามและรายงานผล

1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย
(ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา)
2. นายประหยัด ไทยเสน
(รองผอ.งานบริหารทั่วไป)
3. นายไพศาล ชนีมาส
(รองผอ.งานบริหาร
งบประมาณ)
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
(รองผอ.งานบริหารวิชาการ)
5. คณะกรรมการสำนัก
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน (รายงานผล)
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ส่วนที่ 2
การดำเนินการตามมาตรการเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้ดำเนินการจัดทำมาตรการภายใน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้งได้กำหนดให้มี ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
มีการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จากตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา จำนวน 7 ตัวชีว้ ัด ทีม่ ีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 80.39 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ
84.09 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 84.21 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้
คะแนนร้อยละ 77.83 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 78.87 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 84.14 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. มาตรการในการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการใช้งบประมาณ)
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ)
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต)
4. มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ 7 คุณภาพการดำเนินงาน)
5. มาตรการในการปรับปรุงระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน)
6. มาตรการในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล)
7. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
1. มาตรการในการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการใช้งบประมาณ)
เพื่อให้การดำเนินการด้านการใช้งบประมาณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
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แนวทางขัน้ ตอน และวิธกี ารปฏิบตั ิ
1. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ
2. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอหรือ
คู่สัญญาและให้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คำรับรอง
เป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ตนเองหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อ
จัดจ้าง
4. ห้ามใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อกับตนเองและพวกพ้อง
5. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งให้มีระบบการ
ตรวจสอบ
6. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้
6.1 ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
6.2 จดหมาย โดยส่งที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 388 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
6.3 โทรศัพท์ 077-275861 โทรสาร 077-286727 หรือwww4.srp.ac.th
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และได้บันทึก
รายละเอียด วิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่าน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement eGP) และในการดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เป็นไปอย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตราวจรับพัสดุด้วย จะ
เห็นได้ว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

22

แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
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ทะเบียนคุมขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
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ทะเบียนคุมขอซือ้ ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
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สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีงบประมาณ 2564
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ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง

30

31

การเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซือ้ จัดจ้างบนเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ (ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ)
เพื่อให้การดำเนินการด้านการรับรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เกี่ยวกับการจ่ายเงินและ
งบประมาณทุกขั้นตอนการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานตนเอง ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
1. สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ
2. ห้ามมิให้บุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่น
3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ชัดเจนและสะดวกและ
เผยแพร่ให้บุคคลภายในและภายนอกทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
4. จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการและหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ชัดเจนและสะดวกและเผยแพร่ให้บุคคลภายใน และบุคลล
ภายนอกทราบ รวมทั้งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
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คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
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คู่มอื มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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สาระสำคัญในคู่มอื มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
ที่เกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางราชการ

บทที่ 2
แนวทางมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ให้ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่าง เคร่งครัด
2. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
3. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่
ตนเองและผู้อื่น
4. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็น ตัวเงิน
และประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบ พิเศษ
5. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
ตําแหน่งงานใด ๆ ในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
6. ห้ามเจ้าหน้าที่นําทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
7. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
8. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือ
ครอบครัว หรือคนรู้จัก
9. ห้ามเจ้าหน้าที่กระทําการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใด ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างบทบาท “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท (Conflict of roles)
หมายความว่า บุคคลดํารงตําแหน่งที่มีบทบาท สองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายประเทืองเป็นกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาวของ นายประเทืองเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด การดํารง
ตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่การกระทําความผิด
แต่ประการใด เช่น การสอบ คัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายประเทืองสามารถ
วางตัวเป็นกลางมิได้ ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัว
ออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงด
ออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่นายประเทือง เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของ
ตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งใน สถานการณ์เช่นนี้ นายประเทืองจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออก จากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
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3. มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต)
เพื่อให้การดำเนินการด้านการใช้งบประมาณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
1. ผู้บริหารสูงสุดต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
2. จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
4. ประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทุจริตของหน่วยงาน เพื่อทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือ
ไม่มีเลย
5. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรในการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริตในหน่วยงาน
6. มีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน
7. นำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
สำนักผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ร่วมกับหัวหน้างานโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ ผู้บริหารสูงสุดมีการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง จัดทำ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรในการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริตในหน่วยงานเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน
และนำผลการตรวจสอบปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต
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ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
เรือ่ ง นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
.................................................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก าร
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 จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์
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 ของงานราชการทีด่ ี
1.3 บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ โ ดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยไม่ ห วั ง
สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง ในทางมิชอบ
1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการทบทวนขั ้นตอนการให้บริการประชาชน หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการใช้งบประมาณ บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต้องมีสำนึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่า
เป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่าย อย่างเหมาะสม และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่กำหนด ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก - จ่าย และการพัสดุ ต้องดำเนินการไปด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
2.2 กลุ่มงานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด
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2.3 กลุ่มการเงินต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับกำหนดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ
2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น การบังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และชอบธรรม แนวทางการปฏิบตั ิ 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 บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต้องใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์
ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใด
นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานต้องกำกับ ดูแล บำรุงรั กษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน ของทางราชการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้ รายงานหรือดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้
4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาหรือให้บุคคลภายนอกยืม ต้อง
ดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
4.3 กลุ่มงานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้เกิด
ความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สนิ ของราชการ
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติของ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริต
ลดลงและหมดลงไปในที่สุด แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ ชอบของโรงเรีย นสุราษฎร์พ ิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกำหนด
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5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในทุกรูปแบบ
5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่ม งานและทุกระดั บชั้น ต้องกำกับ ติดตาม และสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ
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
มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้า ราชการพลเรือน 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 สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
ภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาพร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการที่ดีต่อโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา แนวทางการปฏิบัติดังนี้
8.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ขั้นตอนการให้บริการ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด
8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินภารกิจที่ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน
ด้านการดำเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา

40

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 ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึ งความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
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 ลงในเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจ
ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
9.3 กลุ่มอำนวยการงานประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารใน รูปแบบ Social
Network เช่น Facebook Twitter Line ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
9.4 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อสาธารณชน
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
9.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความโปร่งใส ตั้งแต่การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญ
กำลังใจเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาพร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
และภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
10. ด้านการป้องกันการทุจริตบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต้องดำเนิน ภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและ
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล มีความมั่งคั่งใน คุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความ
ยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่ง
เจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะความสัมพันธ์
ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาทำสัญญา หรือรับจ้างใดๆจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

10.3 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ต้องสนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน นำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้
บุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน
ต้องรับทราบ และปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงในการ
บริหารดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หรือรายงานให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ปฎิญญาสถานศึกษาสุจริตของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปฏิญญาสถานศึกษาสุจริต
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
........................................................
คณะผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คํามั่นสัญญาต่อ
พันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสถานศึกษา สังคมและ
ชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพือ่ ธํารงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรฐั ติกาล

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
เรือ่ ง เจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริ ตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา การพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในการนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและต่อสาธารณชน ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ และจะยึดมั่น ทำโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุคลากร
ในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น
4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร บริหารงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส คุม้ ค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

44

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564
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4. มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน (ตัวชีว้ ดั ที่ 7 คุณภาพการดำเนินงาน)
เพื่อให้การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางขัน้ ตอน และวิธกี ารปฏิบตั ิ
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นและมีหลายช่องทาง
2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชมความคิดเห็นช่องทางเรียกร้องการทุจริต
4. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อคำถามข้อสงสัยในช่องรับฟังให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
5. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้
5.1 ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
5.2 จดหมาย โดยส่งที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 388 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
5.3 โทรศัพท์ 077-275861 โทรสาร 077-286727 หรือ www4.srp.ac.th
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี สำนักผู้อำนวยการและกลุ่มงาน
อื่นๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ จะเห็นได้ว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีงบประมาณ 2564
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ข่าวประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาหน้าเว็บไซด์โรงเรียน
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การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจนหน้าเว็ปไซด์โรงเรียน
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ช่องทางการติดต่อและช่องทางการร้องเรียน ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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5. มาตรการในการปรับปรุงระบบคุณภาพการปฏิบตั ิงาน (ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน)
เพื่อให้การดำเนินการด้านการการปรับปรุงระบบการทำงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
1. สร้างการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนถึงการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับผู้มา
ติดต่อให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและขั้นตอนการให้บริการของบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น
3. ขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการที่ผู้มาติดต่อสะดวกในการติดต่องาน
แนวทางการดำเนินงาน
ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ร่วมกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการ ทำงาน การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน และการให้บริการกับผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเทคโนโลยีที
ทันสมัยมาใช้ในการ ดำเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีการกำหนดช่องทางแสดง
ความคิดเห็น ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2564
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6. มาตรการในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล (ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล)
เพื่อให้การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
1. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลทุกๆด้าน เพื่ อส่งเสริมการโปร่งใสใน
หน่วยงาน เช่น แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน แผนการบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี สำนักผู้อำนวยการและกลุ่ม
งานอื่นๆของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูลในทุกๆ
ด้าน โดยจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนิน งาน การใช้บ ริการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผ ู้ มาติด ต่ อราชการสามารถติด ต่ อสอบถาม ให้
ข้อเสนอแนะและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2564
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ข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ช่องทางการติดต่อและช่องทางการร้องเรียน ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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8. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ตัวชีว้ ดั ที่ 10 การป้องกันการทุจริต)
เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ดำเนินงาน
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
1. สร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสให้บุคลากรในโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเข้าสู่องค์กรคุณธรรม
ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ผลการดำเนินงาน
งานโรงเรียนสุจริตกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากร
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงใน
การทุจริต จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้
เกิดความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ สามารถติดต่อสอบถาม
ให้ข้อเสนอแนะและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม การดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในปีงบประมาณ 2564
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ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
เรือ่ ง เจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา การพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในการนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต่อคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและต่อสาธารณชน ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ และจะยึดมั่น ทำโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุคลากร
ในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น
4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร บริหารงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส คุม้ ค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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