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รายงานผล 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

โรงเรียนวัดหนัง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ก 

 

ค ำน ำ 

ตามที่โรงเรียนวัดหนังได้วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่

จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ การก าหนดมาตรการและแนวทางการก ากับติดตาม 

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าองค์กร

ไปสู่องค์กรคุณธรรม  

โรงเรียนวัดหนังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

โรงเรียนวัดหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 

 หน้า 
ประเด็นการป้องกันการทุจริต ๑ 
ผลการก ากับติดตาม ๑ 
ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ๓ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน  (O๑๒  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี)    ๓ 
ผลการก ากับติดตาม ๓ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓  การบริหารเงินงบประมาณ   
(O๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) 

๔ 

ผลการก ากับติดตาม ๕ 
ภาคผนวก ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

ประเด็นกำรป้องกันกำรทุจริต  
(ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต) 

 

ประเด็นกำรก ำกับ ติดตำม 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและแสดงความโปร่งใสในหน่วยงาน 

• แสดงผลการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและแสดงความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเดียดการน ามาตรการการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและแสดง 
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

• เป็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O๔๓ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ภำยในหน่วยงำน 

๑. นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ 
๒. นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง 

 
ผู้ก ำกับติดตำมตัวชี้วัด 
๑. นางขนบภรณ์  แก้วคงคา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 
๒. นางสาวสุวรรณา  อ่อนแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
ผลกำรก ำกับ ติดตำม 
ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

๑. การก ากับ ติดตาม ในที่ประชุมทีมบริหารโรงเรียนวัดหนัง โดยนางขนบภรณ์  แก้วคงคา
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง  มอบให้ผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA Online โรงเรียนวัดหนัง ให้ศึกษา 
ข้อมูลจากรายงานผลการประเมิน ITA Online ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดหนังที่มีผลการประเมินจาก          
ค่าคะแนนของตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน  ประเด็นการประเมิน O๑๒  รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี   และตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓  การบริหารเงินงบประมาณ  ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ  ประเด็นการประเมิน  O๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

๒. ให้ประสานการเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบ ITA Online ๒๐๒๑ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่แล้วน ามา
สังเคราะหเ์ป็นวิธีการด าเนินการของโรงเรียนวัดหนัง 

 



๒ 

 

ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) 
๑. นางขนบภรณ์  แก้วคงคา  ผู้อ านวยโรงเรียนวัดหนัง  ติดตามผลการศึกษาข้อมูลตัวชี้วัดย่อย 

ที่ ๙.๒ การบริหารงาน  ประเด็นการประเมิน O๑๒  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   และตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเด็นการประเมิน       
O๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

๒. ผู้รับการนิเทศ นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์  และนางสาวธาดาทิพย์  รักทอง  รายงานผล
การศึกษาข้อมูล/วิธีการ จากรายงานผลการประเมิน ITA Online ๒๐๒๑ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเป็นพันธมิตร พบว่า 
การด าเนินงานใน O๑๒ และ O๒๓ แต่ละโรงเรียนมีจุดอ่อนและผลการประเมินตัวชี้วัดมีแนวด าเนินงานที่
แตกต่างกัน การจัดท าข้อมูล O๔๓ ขึ้นอยู่กับการสังเคราะห์ ผลการประเมิน ITA Online ๒๐๒๑ และการ
น าผลการสังเคราะห์ที่เป็นประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน แล้วน ามาก าหนดเป็น
มาตรการการด าเนินงานและก าหนดการก ากับติดตาม 
 

ดังนั้น โรงเรียนวัดหนัง จึงก าหนดการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานโรงเรียนวัดหนังออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดหนัง เมื่อ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตามรายละเอียดการวิเคราะห์ตัวชี้วัด โดยรายงานการก ากับติดตาม ตาม
ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ส่วนจ านวนครั้งในการก ากับติดตามแต่
ละตัวชี้วัดย่อย จะไม่เท่ากัน มีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความส าเร็จของงาน และเป็นการพัฒนางาน ON 
THE JOB TRAINING รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
 

ตัวช้ีวัดที่ย่อย 9.๒  การบริหารงาน 
O๑๒  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

ข้อ ข้อมูล 
ประเด็นกำรก ำกับ 

ติดตำม 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 
รำยช่ือผู้ก ำกับ
ติดตำม ตัวช้ีวัด 

O๑๒ รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 แสดงผลการด าเนินงาน
ตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
 มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม  ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  
ปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะ 

นางสาวอรณิชา  
นันทพฤทธิ์ 

๑. นางขนบภรณ์  
แก้วคงคา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดหนัง 
๒. นางสาวสุวรรณา  
อ่อนแก้ว 
รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดหนัง 
๓. นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ์ 
๔. นางสาวธาดาทิพย์ 
รักทอง 
 
 

 

ผลกำรก ำกับ ติดตำม 
 

ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 
๑. การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีกับทุกกลุ่ม/

หน่วย ให้ถูกต้อง ชัดเจน 
๒. แนะน าให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท าภาระงานที่จะใช้ร่องรอบการท างานตอบค าถาม OIT 

ในการประเมิน ITA ๒๐๒๒ 
 

ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. (ครั้งที่ ๒) 
 ๑. การก ากับ ติดตาม โดยทบทวนค่าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน ITA ๒๐๒๑ เทียบและ

ร่องรอยหลักฐานที่ตอบแบบ OIT (O๑๒) แนะน าผู้รับผิดตัวชี้วัดศึกษาข้อมูล /ประเด็นการประเมินใน     
O๑๒  และเตรียมข้อมูลตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปพลางก่อน 



๔ 

 

  ๒. ผู้รับการนิเทศ แสดงรายละเอียดความก้าวหน้าของการเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ (ครั้งที ่๓) 

๑. ติดตามการเตรียมข้อมูลส าหรับการตอบข้อมูล OIT (O๑๒) ควบคู่กับคู่มือการประเมินITA 
๒๐๒๒ 
  ๒. นัดก าหนดการส่งงาน เข้าพบให้ค าแนะน าการตอบข้อมูลเป็นรายตัวชี้วัดหลังการเลิกงานการ 
ปรับแก้งานตามประเด็นในคู่มือฯ 
 

สรุปกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน  
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่ม/หน่วย เก็บ

ร่องรอยหลักฐานการตอบค าถาม OIT บรรลุตามเป้าหมาย น าขึ้นเปิดเผยข้อมูลใน
www.watnangschool.ac.th  ได ้

 
ตัวช้ีวัดที่ย่อย 9.๓  การบริหารเงินงบประมาณ 
O๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

 

ข้อ ข้อมูล 
ประเด็นกำรก ำกับ 

ติดตำม 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 
รำยช่ือผู้ก ำกับ
ติดตำม ตัวช้ีวัด 

O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ 

 จ าแนกข้อมูลเป็นราย
เดือน  ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา ๖ 
เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ : กรณีไม่มี 
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน
นั้น 
 

๑. นางสาวดุษณี 
เนตรทิพย์ 
๒. นางสาวอริยา 
วัฒนก้านตง 

๑. นางขนบภรณ์  
แก้วคงคา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดหนัง 
๒. นางสาวสุวรรณา  
อ่อนแก้ว 
รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดหนัง 
๓. นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ์ 
๔. นางสาวธาดาทิพย์ 
รักทอง 
 
 

 
 



๕ 

 

ผลการก ากับ ติดตาม 
 
ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 

๑. การก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ถูกต้อง ชัดเจน 

๒. แนะน าให้มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท าภาระงานที่จะใช้ร่องรอบการท างานตอบค าถาม OIT 
ในการประเมิน ITA ๒๐๒๒  
 
ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. (ครั้งที่ ๒) 
  ๑. การก ากับ ติดตาม โดยทบทวนค่าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน ITA ๒๐๒๑ เทียบและ
ร่องรอยหลักฐานที่ตอบแบบ OIT ( O๒๓) แนะน าผู้รับผิดตัวชี้วัดศึกษาข้อมูล /ประเด็นการประเมินใน O
๒๓ และเตรียมข้อมูลตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปพลางก่อน 

 ๒. ผู้รับการนิเทศ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ และนางสาวอริยา  วัฒนก้านตง   แสดงรายละเอียด
ความก้าวหน้าของการเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
ไตรมำสที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. (ครั้งที่ ๓) 

๑. ติดตามการเตรียมข้อมูลส าหรับการตอบข้อมูล OIT (O๒๓) ควบคู่กับคู่มือการประเมิน ITA 
๒๐๒๒ 

๒. นัดก าหนดการส่งงาน เข้าพบให้ค าแนะน าการตอบข้อมูลเป็นรายตัวชี้วัดหลังการเลิกงานการ 
ปรับแก้งานตามประเด็นในคู่มือฯ 
 

สรุปกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน  
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ เก็บร่องรอยหลักฐานการตอบค าถาม OIT บรรลุตามเป้าหมายน าขึ้นเปิดเผยข้อมูลใน 
www.watnangschool.ac.th  ได ้

 

ทั้งนี้ นางขนบภรณ์  แก้วคงคา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนังได้ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
การประเมิน ITA Online ๒๐๒๒ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  การบริหารงาน (O๑๒  รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี)  ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓  การบริหารเงินงบประมาณ  (O๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน) ทุกครั้งในคราวประชุมทีมบริหารโรงเรียนวัดหนัง และการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียน
วัดหนัง 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมทีมบริหารเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 



๘ 

 

 

 
 
 
 

 
 

การประชุมครูประจ าเดือนเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 



๙ 

 

 

 
 
 
 

 
 

การประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่รับผิดชอบเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดที่เป็นประเด็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 

 



๑๐ 

 

 
 
 

ประกำศโรงเรียนวัดหนัง 
เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------- 

 
ตามที่โรงเรียนวัดหนังได้ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕         
ณ ห้องประชุมพระวิเชียรโมลี  โรงเรียนวัดหนัง  พบว่า มีค่าคะแนน ๙๘.๙๓ อยู่ในระดับ AA จาก ๑๐ 
ตัวชี้วัด แบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
และประเด็นปรับปรุงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง นั้น 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดหนังสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีที่ผ่านมา ประกอบนโยบายการบริหารงานของ
ผู้น าองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนวัดหนัง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขด่วน (ด้ำน OIT) 
๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

๑) โรงเรียนวัดหนัง จัดท าโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ม ี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 

  ๒) โรงเรียนวัดหนัง ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัดลงรายละเอียดผล
การประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

   ๒.๑) ตัวชี้วัดที่ย่อย 9.๒  การบริหารงาน  (O๑๒  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ได้คะแนน  ๐ )  ประเด็นใดท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
     ๒.๒)  ตัวชี้วัดที่ย่อย 9.๓  การบริหารเงินงบประมาณ  (O๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ  ได้คะแนน  ๐ )  ประเด็นใดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 
 



๑๑ 

 

 
ประเด็นปรับปรุงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
๑. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 จัดท าแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ

ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ  และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
   ๒. กำรใช้งบประมำณ  

จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้มีการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

๓. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่
จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ใน
การร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับริ
การ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับด าเนิน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถ
ร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

๕. แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน

ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา     



๑๒ 

 

การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

ทั้งนี้ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

รำยละเอียดแนบท้ำย 
ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ลงวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำร กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร แนวทำงกำรก ำกับ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ตามต าแหน่งงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ ๑ 
ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๖๕ 
ผอ.และรองฯ ก ากับ 
ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2 
ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. 
๒๕๖๕ 
ผอ.และรองฯ ก ากับ 
ติดตาม 

๒. การใช้งบประมาณ ๑. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่ง
ที่ได้จัดสรรตามประเภทรายการใช้จ่าย 
๒.ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 



๒ 

 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำร กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร แนวทำงกำรก ำกับ 
 ๕. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หน่วยงาน 
  รายงานผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ ๑ 
ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๖๕ 
ผอ.และรองฯ ก ากับ 
ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2 
ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. 
๒๕๖๕ 
ผอ.และรองฯ ก ากับ 
ติดตาม 

๓. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
๒. จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
๓. จัดท ามาตรการการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการ 
ทุจริตในหน่วยงาน 
๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
๕. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
หน่วยงาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

๔. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๑. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ
ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 



๓ 

 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำร กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร แนวทำงกำรก ำกับ 
 ๒. จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล 
สงสัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
๓. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
๔. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

 มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ ๑ 
ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๖๕ 
ผอ.และรองฯ ก ากับ 
ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2 
ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. 
๒๕๖๕ 

ผอ.และรองฯ ก ากับ 
ติดตาม 

๕. การปรับปรุงระบบ ๑. ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
๒.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา 
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 



๔ 

 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำร กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร แนวทำงกำรก ำกับ 
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 
๕. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

   

 


