
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
เรื่อง  มาตรการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
----------------------------------------------------- 

  

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมเป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงกำหนดมาตรการ ดังนี้ 
  1. มาตรการด้านความโปร่งใส  
   1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้  
    1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการ  
    1.1.2 จัดทำแผนงานโครงการ  
    1.1.3 ดำเนินการโครงการ 
   1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  
    1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันทำการ
หลังจากท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
    1.2.2 แพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณของผู้ซื้อของ ผู้ได้รับคัดเลือก  
    1.2.3 กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.3 การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
ทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้  
    1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด  
    1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ  
    1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ  
    1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ  
    1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
    1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2563  2564



    1.4.2 นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  
    1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  
    1.5.2 มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
   1.6 มีการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้  
    1.6.1 มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
    1.6.2 มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
    1.6.3 มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ  
    1.6.4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
  2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ  
   2.1 ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจำนงทีมุ่่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  
   2.2 ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน  
   2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถ มี
ความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
   2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบกว่าส่วนตัว  
   2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง  
   2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจาก
ประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. มาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
   3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับการ
ให้บริการหรืออำนวยความสะดวก  
   3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  
   3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใดๆของ
หน่วยงาน  
   3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทาน  
   3.5 การดำเนินงานการอนุมัติต่างๆจะต้องไม่มีการรากแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4. มาตรการด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร  
   4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  
   4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึนจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่
จะดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  
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   4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุก
รูปแบบ  
   4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่นำวัสดุอุปกรณ์และของใช้ไปราชการไปใช้ส่วนตัว  
   4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
   4.6 ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้
มีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.8 ให้มีการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
    4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
    4.8.2 ให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  
    4.8.4 ให้การปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
   4.9 ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน ดงันี้  
    4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ 2564  
    4.9.2 ให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5. มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
   5.1 การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์หรือผลประโยชน์อื่นแอบแฝง  
   5.2 สร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี  
   5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนาการ ศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม  
   5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้  
   5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  
   5.6 ให้คำแนะนำและร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
   5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง 
เสมอ  
   5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง
อย่างสม่ำเสมอ  
   5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
   5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้  
    5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน  
    5.10.2 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก โดยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน



กระบวนการการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   5.11 ให้มีการปฏิบัติงานการบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้  
    5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ดำเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
    5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลัก 
  6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
   6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบายมาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับทราบ  
   6.2 นำประกาศนโยบายมาตรการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์
โรงเรียน และช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ  
   6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในคราวประชุมภายในหรือการ
ประชุมประจำเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นางสาวปิยะมาศ  แซ่โค้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

(นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง)
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