
 

ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  

เรื่อง มาตรการการพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของสถานศึกษา 

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

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้แจ้งการดำเนินกิจกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparence Assessment 

Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระดับสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล และกลุ่มที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถดำเนินตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศกำกับติดตามให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ

ป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนนั้น ดังนั้น เพื่อให้มีการนำนโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม การปฏิบัติงานของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้  

๑. มาตรการด้านความโปร่งใส  

   ๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  

๑.๑.๒ จัดทำแผนงาน/โครงการ  

๑.๑.๓ ดำเนินการโครงการ  

   ๑.๒ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส  

๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจากวันที่ 

ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ  

๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมี 

องค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ได้รับคัดเลือก  

๑.๒.๓ กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือ 

จัดจ้าง และผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   ๑.๓ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบผ่าน 

เว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ  



๑.๓.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด  

๑.๓.๒ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการ  

๑.๓.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ  

๑.๓.๔ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  

๑.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

   ๑.๔ มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  

๑.๔.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธณ์ สำนักงานของหน่วยงาน  

๑.๔.๒ มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  

   ๑.๕ มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้  

๑.๕.๑ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

๑.๕.๒ มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์  

๒. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ  

   ๒.๑ ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจำนงที่มุ่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 

พร้อมที่จะ แสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม  

   ๒.๒ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต

มาก ขึ้นในหน่วยงาน  

   ๒.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ  

   ๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ 

รับผิดชอบมากกว่าส่วนตัวและต้องมีส่วนรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

ของตนเอง  

   ๒.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจาก

ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๓. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

   ๓.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการ ให้บริการ 

หรืออำนวยความสะดวก  

   ๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวก พ้อง  



   ๓.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ ร่วมกับ

คู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ  

   ๓.๔ การดำเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

๔. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร  

   ๔.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีมี คุณธรรมและ 

ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  

   ๔.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและ พร้อมที่จะ 

ดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

   ๔.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุก รูปแบบ  

   ๔.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร ต้องไม่นำวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ ส่วนตัว  

   ๔.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อ บุคคล 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

   ๔.๖ ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง เป็น

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๔.๗ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร หรือผู้มี

อำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๔.๘ ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   ๔.๙ ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  

   ๔.๑๐ ให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือการตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน  

๕. มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  

๕.๑ การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ 

หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์หรือผลประโยชน์อื่นแอบแฝง  

๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี  

๕.๓ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรม  

๕.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๕.๕ ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  

๕.๖ ให้คำแนะนำและร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  



๕.๗ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ  

๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอย่าง 

สม่ำเสมอ  

๕.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน  

๖. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

๖.๑ ถ่ายทอดประกาศ นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส        

ตาม แนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ให้บุคลากรใน

สังกัดได ้รับทราบ  

๖.๒ นำประกาศ นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทาง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทาง 

การสื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ  

๖.๓ ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อบุคลากรในหน่วยงาน ในการประชุมประจำเดือน พร้อมที่จะบริหารงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นายสำเนา  บุญมาก) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 


