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ค าน า 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง 

วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ 

และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็น

ธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก การ

เป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ  2. ส่งเสริม

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทาง

ทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  ของ

เจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือ

จะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ  ความ

โปร่งใส  

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปีนี้ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัด

ให้มีการประเมินแบบออนไลน์ และส านักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

ปรับตัวชี้วัดการประเมินเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล  3 แหล่ง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ 3. โรงเรียน ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานขอโรงเรียน

วัดธรรมศาลา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบงาน ให้มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้  

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมา  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน ให้ความ

ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  

ส านักงาน ป.ป.ช.ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่า ง ๆ เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงาน 

ภาครัฐที่ต้องเข้ารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี นอกจากนี้ ได้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือก าหนด 

เป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โรงเรียน

วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้พัฒนา นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ในรูปแบบ ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์

และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง และการประเมิน  มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้าน

เอกสาร ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ที่รับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบ การเก็บข้อมูล

ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
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บทที่ 2 

วิธีการประเมิน  

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้วิเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความ

โปร่งใส น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม  การ

เชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม การเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเนื้อหา 

ครอบคลุมตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่  

2. การใช้งบประมาณ  

3. การใช้อ านาจ  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6. คุณภาพการด าเนินงาน  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

8. การปรับปรุงระบบการท างาน  

9. การเปิดเผยข้อมูล  

10. การป้องกันการทุจริต  
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 

แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 

แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 

ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ 

ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ มุ่งผลส าเร็จของงาน     

▪ ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     

▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ เพื่อ

แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  
มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  

เป็นต้น 

  

 

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ  เป็นต้น 

  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน 

ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง  

เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอกหรือ 

ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต  

หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี 

พิเศษ เป็นต้น 

  

 

ตัวช้ีวัดที2่ การใช้งบประมาณ  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การด าเนินการต่าง 

ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่ การจัดท าแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่าง

คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร

ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ งบประมาณ 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง 

ประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ คุ้มค่า     

▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ 

ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่

เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา 

พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  มาก

น้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     

▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 

ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ สอบถาม     

▪ ทักท้วง     

▪ ร้องเรียน     
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้ อ านาจของ

ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง การ

ใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยัง

ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือ

การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา  อย่าง

เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ 

คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว 

ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ 

ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มี

ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     

▪ มีการซื้อขายต าแหน่ง     

▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ ทรัพย์สินของ

ราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงาน

ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากร

ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี กระบวนการในการขออนุญาต

ที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ

ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน 

ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ 

พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ 

ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ 

สะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 

ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ

อนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน 

ของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ มีการ

น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  มากน้อย

เพียงใด 

    

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข ปัญหาการ

ทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้าน การทุจริต

อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ แก้ไข

ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ ทุจริต

ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้บุคลกร

ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี  
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กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  

จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข 

ปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ 

ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  มี ไม่มี 

▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   

▪ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ

แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด”  



 
 

14 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  ต่อ

การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เฝ้าระวังการทุจริต     

▪ ตรวจสอบการทุจริต     

▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต     

 

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ

ฝ่าย ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรับปรุงการ ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน

หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  

ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 

เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น  
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ใน

หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น 

ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     

▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     

▪ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     

▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  Transparency 

Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่8 ประกอบด้วย  

ตัวช้ีวัดที6่ คุณภาพการด าเนินงาน  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม กันไม่เลือก

ปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี

คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน   

หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน 

และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  

ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย 

เพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     

▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 

ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่า

เทียม กัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับ การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง

ตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย

เพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 

ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต  

หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   

▪ ทรัพย์สิน   

▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง  

เป็นต้น 

  

 

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

  

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย 

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  

มากน้อยเพียงใด 

    

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ในเรื่อง

ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่

จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่สาธารณชน

ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม

หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่าง
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ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ  

ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มี

ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     

▪ มีช่องทางหลากหลาย     

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 

ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย 

เพียงใด 

    

 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ

ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม  

เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง 

ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด”  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยี มาใช้ใน

การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้

มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ ความต้องการด้วย ทั้งนี้ 

นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ การท างาน ประกอบด้วยข้อค าถาม

จ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ 

ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  

มากน้อยเพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ ก่อนมาติดต่อ  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย 

เพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน 

คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ การ

ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ ของ

หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม 

ประเมินผล เป็นต้น 

  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 

น้อยที่สุด 

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ 

ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  

มากน้อยเพียงใด 

    

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment: 

OIT) 

 ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10 ประกอบด้วย  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พ้ืนฐาน ได้แก่ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปีและ
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้างต้น

แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้  

ตัวช้ีวัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O1  โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  o 

ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม 

หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

O2  ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  

o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ  

ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ 

บริหารของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O3  อ านาจหน้าที่  o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ  

แผนพัฒนาหน่วยงาน * 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น   

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

O5  ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้   

o ที่อยู่หน่วยงาน   

o หมายเลขโทรศัพท์   

o หมายเลขโทรสาร  

o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  

o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงาน เช่น  

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม - พรบ. 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไข

เพ่ิมเติม  

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น

ต้น 

 

หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 25XX – 25XX  

การประชาสัมพันธ์ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ oแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ 

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน   

oเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563  

O8  Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้  

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ 

เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-

ตอบ เป็นต้น   

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงาน 

O9  Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ 

Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น   

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 

หน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  

การด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O10  แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล 

รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น   

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O11 รายงานการก ากับ ติดตาม 

การด าเนินงาน ประจ าปี  

รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ 

ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้  

ด าเนินงาน เป็นต้น   

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O12 รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  o มีข้อมูล

รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ  โครงการ

หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น   

o เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ 

ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจ

ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน

การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
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การให้บริการ  

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของ หน่วยงาน 

ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่ การปฏิบัติงานหรือ

การให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ  

หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  o 

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติ

ส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ

แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และ

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ  

ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  o เป็น

ข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O16 รายงานผลการส ารวจความ 

พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ 

ภารกิจของหน่วยงาน   

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O17  E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ 

หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวย 

ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 

ของหน่วยงาน 

 

หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของ

หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Smart OBEC หมายถึง ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 7 

ระบบงานย่อย ได้แก่  



 
 

27 
 

1) งานทะเบียนหนังสือราชการ 2) งานบันทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 4) งานไปรษณีย์ 5) 

งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชุม 7) งานมาปฏิบัติราชการ  

My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์การรับหนังสือ 

การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การน าส่งเอกสาร ระบบบันทึกข้อความ การออกเลขที่ค าสั่ง ระบบ

บันทึกไปราชการ ระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่งหนังสือเวียนภายใน และการใช้งาน ระบบวันลา 

AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของ

ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในเขต

พ้ืนที่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ  

หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมท่ีใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน า 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

สามารถท างาน ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O18 แผนการใช้จ่าย  

งบประมาณประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  o มี

ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การ

จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  o เป็นแผนที่

มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O19 รายงานการก ากับติดตาม 

การใช้จ่ายงบประมาณ  

รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี   

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 

งบประมาณ เป็นต้น   

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย  

งบประมาณประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี  o มี

ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เชน่ ผลการ ใช้จ่าย

งบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเปา้หมาย เป็น

ต้น   

o เป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

หรือแผนการจัดหาพัสด ุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หนว่ยงาน  

จะต้องด าเนนิการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและ การบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับ การ

จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา

พัสด ุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ  

เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปน็ต้น  

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุ  

รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน   

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ 

เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่ และวันที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  

o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ 

ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)   

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจ าป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   

o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจา้ง  ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น   

o เป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O25 นโยบายการบริหาร  

ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ที่มีจุดมุง่หมายหรือ วัตถุประสงค์ 

เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม   

o เป็นนโยบายของผู้บริหารสงูสดุหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย  หรือ

นโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน   

o เป็นนโยบายที่ยงัใช้บงัคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  การ

วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ

หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหนา้ ในสายอาชีพ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผล การ

ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยั ของบุคลากรใน หน่วยงาน 

เป็นต้น   

o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกจิกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ o หลักเกณฑ์

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   

o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   

o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   

o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   

o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  o เปน็หลักเกณฑ์ที่

ยังใช้บังคบัในหน่วยงาน ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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O28 รายงานผลการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าป ี

o แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล   

o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เชน่ ผลการด าเนนิการตาม 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ  พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น   

o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ  

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 

กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  o มี

ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่

บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ใน

การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา  

ด าเนินการ เป็นต้น 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติ มิ

ชอบ 

oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 

ช่องทางออนไลน์   

oสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 

ของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง

ร้องเรียน การทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบประจ าปี 

oแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง  เร่ือง

ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ เป็นต้น  (กรณีไม่มี

เร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)   

oเป็นข้อมูลในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O32 ช่องทางการรับฟัง  

ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 

ช่องทางออนไลน์   

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 

ของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 

มีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ 

หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตวัชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  (1) การ

ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการ

ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูล

ในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัด ที่ 10 การ

ป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O34 เจตจ านงสุจริต  

ของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร  

หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล  โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ

หน่วยงาน 

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 

ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน   

o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ 

ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน 

คุณธรรมและความโปร่งใส   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O36 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 

หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  o มี

ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง  

และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง เป็นต้น   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 

ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  o เป็น

กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 

ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ 

ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน   

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนป้องกันการทุจริต  

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริตประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ 

พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น   

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 
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O40 รายงานการก ากับติดตาม 

การด าเนินการป้องกันการ 

ทุจริต   

ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต   

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ

ด าเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ 

ด าเนินงาน เป็นต้น o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O41 รายงานผลการด าเนินการ 

ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  o มี

ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ  

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น   

o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  o 

มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง  

หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 

รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ 

ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ  

ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 



 
 

35 
 

O43 การด าเนินการตาม  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1)  แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency  

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อ

หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่ อ 

หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การ

ท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  

 

3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไป จนถึง

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงาน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการก าหนดขนาดตัวอย่าง ขั้น

ต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง กรณีโรงเรียนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด การเก็บ ข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้IIT ด้วยตนเอง  
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2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง การ

เก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง  

 

4. ขั้นตอนการประเมิน  

สพฐ. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการด าเนินงาน 

ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องด าเนินการ ผ่านระบบการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดธรรมศาลา อ โดย จ าแนกขั้นตอน การด าเนินการ

ต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่   

(1) ช่วงเตรียมการประเมิน   

(2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ   

(3) ช่วงสรุปผลการประเมิน   
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการประเมิน  

1.1 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transpareney Assessment  

Online (IIT) จ านวน 25 คน  

1.2 ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency  Assessment 

Online (EIT Online) จ านวน 153 คน  

1.3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  Open Data Integrity and  Transparency 

Assessment (OIT) ที่รับการประเมิน จ านวน 1 แห่ง  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวง

พ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวง

พ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.84 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน 

ระดับ C 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 73.84 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ ไม่ผ่าน ( C ) โดย การประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and 

Transpareney Assessment  Online (IIT) ได้คะแนนสูงสุด  26.07 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินแบบ

ส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency  Assessment Online (EIT Online) ได้คะแนน 

24.73  คะแนน และการประเมินที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดการ เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 23.04 คะแนน  

 

 

 

 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย

อุปถัมภ์) เป็นรายการประเมิน ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
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ปฏิบัติงานใน โรงเรียน  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนวัดธรรมศาลา  ที่รับการประเมินและ

จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดธรรมศาลาเรียงตามล าดับคะแนน

ได้ ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

IIT 30 26.07 ไม่ผ่าน 
ระดับ C 

EIT 30 24.73 

OIT 40 23.04 

รวม 100 73.87 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได ้ เครื่องมือ คะแนนเครื่องมอื ค่าน้ าหนกั คะแนนหลังถ่วงน้ าหนกั 

1 การปฏิบัติหน้าที ่ 90.04 

IIT 86.91 30 26.07 

2 การใช้งบประมาณ 84.77 

3 การใชอ้ านาจ 88.93 

4 การใชท้รัพย์สินของทางราชการ 81.71 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.11 

6 คุณภาพการด าเนนิงาน 88.12 

EIT 82.43 30 24.73 7 ประสิทธภิาพการสื่อสาร 79.73 

8 การปรับปรุงการท างาน 79.45 

9 การเปิดเผยข้อมูล 77.71 
OIT 57.60 40 23.04 

10 การป้องกนัการทจุริต 37.50 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน  73.84 

ระดับผลการประเมนิ (Rating Score)  C 

 

 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานโรงเรียนวัดธรรม

ศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม การศึกษา วิเคราะห์ตามค่า
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คะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด า เนินงานโรงเรียนวัด

ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วน  ค่าคะแนนสูงสุด ได้แก่ 

แบบ IIT มีค่าคะแนน 26.07  รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT มีค่าคะแนน 24.73 และแบบ OIT มีค่าคะแนน 23.04 

มีค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด  

 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวง

พ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อ

น้อยอุปถัมภ์) เป็นรายการประเมิน พบว่าตัวชี้วัด ที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มี

คะแนนน้อยที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้  

1. การเปิดเผยข้อมูล (การบริหารงาน) O2-O41  

ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อบกพร่อง/จุดแข็ง 

ประเด็น 

ที่ควรพัฒนา 

แนวทางการน าผล 

การวิเคราะห์ไปสู่

การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

O2 

ข้อมูล

ผู้บริหาร 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ   

กับการบริหารงบประมาณ   

2. บุคลากรมีศักยภาพ มี

ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่

สูง   

จุดอ่อน Weaknesses   

1. การจัดการเผยแพร่

ข้อมูลขาดการทบทวนองค์

กระกอบ  

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อมูลการ

เผยแพร่ 

1. จัดท ามาตรการ

การเผยแพร่ข้อมูลสู่

สาธารณะ 

 

กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อบกพร่อง/จุดแข็ง 

ประเด็น 

ที่ควรพัฒนา 

แนวทางการน าผล 

การวิเคราะห์ไปสู่

การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

O17  

E - Service 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ   

กับการบริหารงบประมาณ   

2. บุคลากรมีศักยภาพ มี

ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่

สูง   

จุดอ่อน Weaknesses   

1. การจัดการเผยแพร่

ข้อมูลขาดการทบทวน

องค์ประกอบ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อมูลการ

เผยแพร่ 

1. จัดท ามาตรการ

การเผยแพร่ข้อมูลสู่

สาธารณะ 

 

กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 

O20 

รายงานผล

การใช้จ่าย

งบประมาณ

ประจ าปี 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ   

กับการบริหารงบประมาณ   

2. บุคลากรมีศักยภาพ มี

ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่

สูง   

จุดอ่อน Weaknesses   

1. การจัดการเผยแพร่

ข้อมูลขาดการทบทวน

องค์ประกอบ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อมูลการ

เผยแพร่ 

1. จัดท ามาตรการ

การเผยแพร่ข้อมูลสู่

สาธารณะ 

 

กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อบกพร่อง/จุดแข็ง 

ประเด็น 

ที่ควรพัฒนา 

แนวทางการน าผล 

การวิเคราะห์ไปสู่

การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

O21, O23-O24 

การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหา

พัสดุ 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้

ความส าคัญ  กับการ

บริหารงบประมาณ   

2. บุคลากรมีศักยภาพ มี

ความ รับผิดชอบต่อ

หน้าที่สูง   

จุดอ่อน Weaknesses   

1. เนื้อหาไม่สอดคล้อง

กับการเผยแพร่ข้อมูล 

2. จัดข้อมูลในรูปแบบที่

ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไป

ตามแบบ สขร.1  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามมาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดท ามาตรการ

ส่งเสริมความ

โปร่งใสในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

กลุ่มงาน

งบประมาณ 

O26 การ

ด าเนินการตาม

นโยบายการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้

ความส าคัญ  กับการ

บริหารงานทรัพยากร

บุคคล  

จุดอ่อน Weaknesses   

1. ไม่พบร่องรอย

หลักฐานการด าเนินการ 

1.จัดให้มีการรายงานผล

ความก้าวหน้าในการ

ด าเนินการ 

1.จัดท าแผนการ

บริหารและพัฒนา

ทรัพยกรบุคคล 

กลุ่มงาน

บริหารงานบุคคล 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อบกพร่อง/จุดแข็ง 

ประเด็น 

ที่ควรพัฒนา 

แนวทางการน า

ผล 

การวิเคราะห์ไปสู่

การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

O33 

การเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ  

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 

2. บุคลากรเข้าร่วมในการ

ด าเนินงานตามภาระกิจของ

สถานศึกษา 

จุดอ่อน Weaknesses   

1. ข้อมูลผิดประเด็น  

1. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อมูลการ

เผยแพร่ 

1. จัดท ามาตรการ

การเผยแพร่ข้อมูล

สู่สาธารณะ 

 

กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

O34 เจตจ านง

สุจริตของ

ผู้บริหาร 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ  

กับการปฎิหน้าที่และบริหาร

สถานศึกษาอย่างโปร่งใส  

จุดอ่อน Weaknesses   

1. การเผยแพร่ข้อมูลไม่

ครบถ้วน 

1. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อมูลการ

เผยแพร่ 

1. จัดท ามาตรการ

การเผยแพร่ข้อมูล

สู่สาธารณะ 

 

กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อบกพร่อง/จุดแข็ง 

ประเด็น 

ที่ควรพัฒนา 

แนวทางการน า

ผล 

การวิเคราะห์ไปสู่

การปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 

O39-O41 

แผนปังกันการ

ทุจริต 

จุดแข็ง Strengths   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ  กับ

กิจกรรมการผ้องกันการทุจริต

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต 

2. บุคลากรเข้าร่วมในการ

ด าเนินงานตามภาระกิจของ

สถานศึกษา 

จุดอ่อน Weaknesses   

1. ข้อมูลผิดประเด็น 

2. การเผยแพร่ข้อมูลไม่

ครบถ้วน 

1. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อมูลการ

เผยแพร่ 

1. จัดท า

มาตรการการ

เผยแพร่ข้อมูลสู่

สาธารณะ 

 

กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 
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บทที่ 4 

การมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ)์ 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่   

บุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลาปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐอย่าง มีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือ ผู้

มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนท่ีมิควรได้   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน การ ให้บริการ

ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ   

1.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน ต่าง ๆ  

ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานราชการท่ีดี                                   

1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง สิ่งตอบ 

แทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ   

1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ   

2. ด้านการใช้งบประมาณ   

บุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลาต้องส านึกและตระหนักถึง การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็น 

งบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานท่ีก ากับ ดูแลและรับผิดชอบด้าน งบประมาณการเบิก -จ่าย  

และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม  วัตถุประสงค์

ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง   

2.2 งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง  

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด   

2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ี กฎหมาย  

ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  
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เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  

2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย งบประมาณ  เช่น 

ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม   

3. ด้านการใช้อ านาจ   

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก 

บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ  

หน้าท่ีโดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม   

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้   

3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามความสามารถความ  เหมาะสม

กับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก มนุษยธรรม 

พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่ส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ   

3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่ งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการของ  

ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น            

3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล การปฏิบัติ 

ราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ  

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้น า ที่รับผิดชอบต่อหน้าท่ี   

3.4ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าท่ีในราชการเพื่อน แสวงหา 

ประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

   

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ   

บุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลา ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่น า 

ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ ต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคล ใด

น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม   

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้   

4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง ราชการท่ี 

อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้รายงานหรือ  

ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้   

4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือให้ 

บุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งคัด   
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4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ 

เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ  

 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต   

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ 

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติ 

มิชอบของโรงเรียนวัดธรรมศาลาและมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังร่วมกัน สอดส่องและ แก้ไขปัญหาการ

ทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

5.1 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการ ว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลา ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของ

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ความ

โปร่งใส   

5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้าน การ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดธรรมศาลาในทุกรูปแบบ   

5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน ของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมท้ังไม่ ละเลย

หรือ ละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัด และ รายงาน 

ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ทราบโดยตรง   

6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน   

บุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ีตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐาน 

การด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ต่าง ๆ ก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีใน การปฏิบัติงาน มี การ

ถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และ  ข้อบังคับ

บุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน   
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6.2 บุคลากรโรงเรียนธรรมศาลาต้องปฏิบัติหน้าท่ีใน การให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มี ความ

สุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการแก่

ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม  

6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยการด าเนินงาน ให้เกิด ความ 

แม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น   

7. ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร   

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี ช่อง 

ทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ท่ีทาง  

ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

7.1 ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ีประชาชน ควร  รับทราบ

หรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   

7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ ช่อง

ทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   

8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน   

โรงเรียนวัดธรรมศาลา ต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบปฏิบั ติงาน เพื่อให้กระบวนงานของ 

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก แก่ ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับ

หน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามี ส่วนร่วม

ในการด าเนินภารกิจของโรงเรียน พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากร ในสังกัดให้มีความโปร่งใส  เพื่อสร้าง

ทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีดีต่อโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

8.1 หน่วยงานด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน การ ให้บริการ

ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ     พ.ศ.  2558 

ก าหนด   

8.2 กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนิน ภารกิจท่ี ให้ 

ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดธรรมศาลา  ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน  

เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

8.3 หน่วยงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้  
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พร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้  เกิด

ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น   

8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ การ 

ด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล   

โรงเรียนวัดธรรมศาลา ด าเนินการน าข้อมูลท่ีประชาชนควรทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน 

ภารกิจของโรงเรียนวัดธรรมศาลาไว้ใน เว็บไซต์โรงเรียนหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์  

ช่องทางการติดต่อสอบถาม กับประชาชน (Social Network) ข้อมูล แผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทาง การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของโรงเรียน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

9.1 โรงเรียนวัดธรรมศาลาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการ ตาม

แนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของ

ราชการ พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด   

9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลท่ีประชาชนควร  ทราบ

หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียน  

9.3 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดธรรมศาลา ต่อ 

สาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและ เพื่อแสดงถึง ความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจ ของ

โรงเรียน  

9.4 โรงเรียนวัดธรรมศาลาโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องด าเนินการตาม 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสต้ังแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งต้ั ง การพัฒนา 

บุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย รวมท้ังการสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดี 

และคนเก่ง พร้อมท้ัง สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูประเทศ   

10.ด้านการป้องกันการทุจริต   

บุคลากรโรงเรียนควัดธรรมศาลาต้องด าเนินภารกิจ ของตนเองตามแนวทางของเจตจ านงในการ 

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการ 

ทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรม  
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จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

10.1 ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร ทุกคน ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านง ใน

การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล   

10.2ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือ มีลักษณะ 

ความสัมพันธ์ท่ีเกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าท าสัญญาโครงการ หรือรับจ้างใด ๆ  จาก

โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
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ประ กาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

----------------------------------  
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)มีความโปร่งใสเกิด

ประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึง ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม  สุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้
ถือปฏิบัติดังนี้   

1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจาก 
วันที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ  

2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด  

3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและผู้ เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาที่ ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ซับซ้อน   
6. เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้  
6.1 ตรวจสอบชื่อ- สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บุคลากรใน 

หน่วยงาน หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ  
6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง

กับ บุคลากในหน่วยงาน หรือไม่   
6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งประโยชน์ส่วน

ตน  หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

(นายสุนัย  ทองนาล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
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ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  
----------------------------------  

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
จึงได้ก าหนด ให้มี นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้   

1. บุคลากรของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

2. บุคลากรของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับ
สินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  หรือประโยชน์ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) หรือประโยชน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่
ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในลักษะอ่ืนใด  

3. บุคลากรของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต้องไม่เสนอว่าจะท าให้สัญญา
ว่าจะท าให้หรือรับสินบนจาก เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ
ไม่กระท าการหรือประวิ่งการกระท าอัน มิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย  
   4. บุคลากรของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) พบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย
เป็นการรับหรือให้สินบน จะต้อง รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่
อยู่ในความรู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ทันที  

5. โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน  โดยไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  

6. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง  

7. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจน
แนวทาง  ปฏิบัติอ่ืนใดที่โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

 
(นายสุนัย  ทองนาล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
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ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
----------------------------------  

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ให้ความส าคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบ
คุณธรรม และความ โปร่งใส ITA : integrity and Transparency Assessmen   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นการยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสจึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดธรรมศาลา
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่า 

ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดของทางราชการไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น  
3. ไม่น าบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น   
4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น   
5. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อ่ืน

ใด ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
7. ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อัน

เป็นของหน่วยงาน หรือทางราชการ  
8. ไม่น าข้อมูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
9. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  
10. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณา

ตัดสินใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินการใด ๆ อันเป็นการเลือก 
ปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ  

ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดบัขั้น มีหน้าที่ก ากับ ตรวจสอบ ดูแล ให้ค าแนะน า ผู้ใต้บงัคับบัญชา  ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

 
(นายสุนัย  ทองนาล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
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ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

---------------------------------- 
ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม หลัก

ธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติให้ประชาชน  
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของวัดธรรมศาลา
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุก
ภาคส่วน โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ดังนี้   
ข้อ 1 ในประกาศนี้  

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ์) “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครูเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักเรียน
ปัจจุบัน  
 ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าของ
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
“คร”ู หมายถึง ครูของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

ข้อที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการ 
ด าเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่  

(1) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ์)  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  เลขที่ 117  หมู่ 7 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  73000 

(2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 092-2765084  
(3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์sch010@esanpt1.go.th  

( 4)  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น วั ด ธ ร ร ม ศ า ล า ( ห ล ว ง พ่ อ น้ อ ย อุ ป ถั ม ภ์ ) 
https://thammasala.thai.ac/home/ 
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ข้อที่ 3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  
โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วน 
ราชการท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน ติด
ประกาศ และหรือส าเนาเอกสาร ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ ต่อผู้อ านวยการ  

ข้อที่ 4 โรงเรียน จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น ค าแนะน า และ 
ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุม ครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
ประจ าเดอืน  

ข้อที่ 5 โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น ค าแนะน า และ 
ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมผู้ปกครองและ
ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้ปกครองเครือข่าย และชมรมนักเรียนเก่าวัดธรรมศาลา
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้  

ข้อที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้ง ภายในและภายนอก เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเชิง 
สร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน ได้แก่  

(1) การประชุมครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจ าาเดือน   
(2) การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
(3) การประชุมของผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน   
(4) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง  

 และครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน - เก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน - เก่า  และเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
(5) การประชุมของส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่โรงเรียนก าหนด  
ข้อที่  7 ภายหลังการประชุมตามข้อที่  5 แล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้ที่

ผู้อ านวยการมอบหมายรายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพ่ือที่จะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

หากที่ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่า มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการเร่งด่วน ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโดยเร็ว  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

 
(นายสุนัย  ทองนาล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
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ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

----------------------------------  

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและ
ตาม แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and  
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25644 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐวาง 
แนวทาง มาตรการกลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานใน 
การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและ
ด าเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนให้มี ประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณี
การเรียกรับเงิน  หรือผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้   

1. ค านิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้   
1.1 “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ 

ผลประโยชน์หรือมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
1.2 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานราชการในสังกัด โรงเรียนวัด

ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) และให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ์) ไม่ว่าจะจัดจ้าง เป็นรายเดือน  รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

1.3 “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
1.4 “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการ แต่งตั้งจาก 

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

2. การด าเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียก
รับ เงิน หรือผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบ 
แนวทาง วิธีการคู่มือหรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) และ ไม่ใช้กับกรณี เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงาน  

3. ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าค าสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดจ านวน 
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการหรือระดับช านาญงาน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
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ร้องเรียนของหน่วยงาน  
4. กรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ 3 ได้ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ 

แต่งตั้ง ข้าราชการในระดับอ่ืนและหรือจ านวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม  
5. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้   
5.1 รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึง หน่วยงาน 

โดยตรงหรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
5.2 กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน 

เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนไปด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ  
5.3 รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน 3 วันท าการนับแต่ที่ได้รับรายงาน การ

ร้องเรียนตามข้อ 5.1  
6. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้   
6.1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน 5 วันท าการนับแต่ที่ได้รับรายงาน 

การร้องเรียนตามข้อ 5.3  
6.2 ด าเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับเรื่อง 

ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 15 วันท าการนับแต่ที่ ได้รับรายงาน
การร้องเรียนตามข้อ 6.3 ทั้งนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้ขอขยายระยะเวลา การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียน ให้ 
เป็น ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาด าเนินการ  

8. หน่วยงานสรุปและรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้และรายงาน 
ผลตามรอบการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ชอบ  

9. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา 
ของ สถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

10. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
ร้องเรียน ของหน่วยงานไว้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้
สาธารณชน รับทราบ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

 
(นายสุนัย  ทองนาล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
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ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

---------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน  
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องด า เนินงานตามมาตรฐาน  
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วน  ได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ได้ตามที่ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึง
ก าหนด  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้   

1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล  
1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน  

เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  https://thammasala.thai.ac/ ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้อง ประกอบไปด้วยข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการท าเนียบผู้บริหาร อ านาจ หน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ  

1.3 กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบส าหรับการ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  

2. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล  
2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการ 

รายงานผล โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์   
2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการ 

และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก 6 เดือน และรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

 
(นายสุนัย  ทองนาล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

https://thammasala.thai.ac/
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