
 
ประกาศโรงเรียนเกาะคาวทิยาคม 

เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

..............................................  

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนพีซีเอช ดีไซน์เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดมาตรการ ดังนี้  

๑. มาตรการด้านความโปร่งใส  
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ในแต่ละข้ันตอน 

ดังนี้  
๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  
๑.๑.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการ  
๑.๑.๓ ด าเนินการโครงการ  

 ๑.๒ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส  
๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการหลังจากวันที่ได้รับ การ

จัดสรรงบประมาณ  
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมี 

องค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ได้รับคัดเลือก  
๑.๒.๓ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจา้หนา้ที ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัด

จ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๑.๓ การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบผ่าน เว็บไซต์และ
สื่ออ่ืนๆ ดังนี้ 
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๑.๓.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่  
กฎหมายก าหนด  

๑.๓.๒ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
แต่ละโครงการ  

๑.๓.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
๑.๓.๔ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผูท้ี่มคีุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  
๑.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจา้ง  

และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสนิผลการจัดซื้อจัดจา้ง  
๑.๔ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑.๔.๑ ให้มีการวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๑.๔.๒ น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุง 

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑.๕ มชี่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  

๑.๕.๑ มีหน่วยประชาสัมพนัธ์ ณ ส านักงานของหนว่ยงาน  
๑.๕.๒ มีข้อมูลอ านาจหนา้ที่ตามทีก่ฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ  

๑.๖ มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏบัิติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี ้ 

๑.๖.๑ มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
๑.๖.๒ มีการก าหนดหน่วยงานึหรือเจา้หนา้ทีผู่้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียน  
๑.๖.๓ มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนทราบ  

๑.๖.๔ มีรายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผา่นเว็บไซต์หรือสือ่อ่ืนๆ  

๒. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ  
๒.๑ ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจ านงที่มุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนนิงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและพรอ้มที่จะ 

แสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนัน้สง่ผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสงัคมโดยส่วนรวม  

๒.๒ ผู้บริหารจะต้องสนับสนนุงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจรติมากข้ึน ใน
หน่วยงาน  

๒.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ  
๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกจิหนา้ที่ความ 

รับผิดชอบมากกวา่ส่วนตัวและต้องมีส่วนรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทีผ่ิดพลาด 
ของตนเอง  

๒.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชมจากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๓. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจรติในการปฏบิัตงิาน  
๓.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร ไม่เรียกรบัเงินหรือผลประโยชน์อืน่ใดเพื่อแลกกับการให้บริการ 

หรืออ านวยความสะดวก  
๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร ไม่ใช้อ านาจหนา้ที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  
๓.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร ไม่มคีวามเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคูส่ญัญา 

โครงการ หรือสัมปทานใดๆ  
๓.๔ การด าเนินงาน การอนุมัติต่างๆจะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝา่ยการเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อ ให้

เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
๔. มาตรการด้านวฒันธรรม คณุธรรม ภายในองคก์ร  

  ๔.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรมและ ซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  

๔.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร เมื่อพบเหน็การทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมทีจ่ะ 
ด าเนินการตรวจสอบ ให้เปน็ไปตามกฎหมาย  

๔.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการทจุริตทุกรูปแบบ 
๔.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร ต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว  

๔.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบคุลากร จะต้องไม่กระท าการใดๆที่เปน็การเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง  

๔.๖ ให้มีการจัดท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถยับย้ังการทจุริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๗ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนนิงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
และสามารถยับย้ังหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

๔.๘ ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน  
๔.๙ ให้มีการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  
๔.๑๐ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน  

๕. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
 ๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนเงนิเดือน การพจิารณาความดีความชอบ 

หรือการให้สทิธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อืน่แอบแฝง  

๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจา้หนา้ทีใ่ห้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพืน้ฐานของความดี  

๕.๓ ให้มีการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรม  

๕.๔ การใช้จา่ยเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเปน็ คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๕.๕ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
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๕.๖ ใหค้ าแนะน าและรว่มแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
๕.๗ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ  

๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอน อย่างเครง่ครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
๕.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปน็ธรรม เท่าเทียมกัน  

๖. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหนว่ยงาน  
 ๖.๑ ถ่ายทอดประกาศ นโยบาย มาตรการ เพื่อพฒันาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทาง การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี ้ให้บุคลากรในสงักัดได้รับทราบ  

๖.๒ น าประกาศ นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนว่ยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทาง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี ้เผยแพรใ่นเว็บไซต์ และช่องทางการ
สื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ  

๖.๓ ใหผู้้บริหารแสดงเจตจ านงต่อบุคลากรในหน่วยงาน ในการประชุมประจ าเดือน พร้อมที่จะบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ มคีุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใส  

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

                                                           (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง)  
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวทิยาคม 

  



 

 
ค าสั่งโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

ที่    11 /๒๕๖5 
เรื่อง แต่งต้ังเจา้หนา้ที่ปิดประกาศ 
 ……………………………..  

ตามที่โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดท าประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส นั้น  

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านง 
ที่ได้แสดงไว้ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมจึงแต่งต้ังบุคคลที่มีรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ปิดประกาศ คือ  

เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ  

นายธรรมธชั  ป๋าวงค ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  

สั่ง ณ วนัที ่๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5  

 

 

                                                       (นายเจนภพ  ยศบุญเรือง)  
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวทิยาคม  



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนเกาะคาวทิยาคม 
ท่ี  ................................................. วันที่        20 มิถุนายน 2565 
เร่ือง   การแจ้งประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 
เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเกาะคาวทิยาคมทุกทา่น  
 
 ด้วยโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้จัดท าประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส นั้น  

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นไป ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามที่เสนอมาพร้อมนี้  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 

(นายเจนภพ  ยศบุญเรือง)  
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวทิยาคม 

 
 
 

 


