
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน ของ
โรงเรียนวัดขะจาว  เรื่อง การพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดขะจาว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565    ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4 ) การ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย ห ลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียน   
 โรงเรียนวัดขะจาวได้กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบั ติของโรงเรียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน
ผลการดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน ของโรงเรียนวัดขะจาว  
เรื่อง การพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดขะจาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
โรงเรียนภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                                                     
                                                                       (นายประสิทธิญา  ปัญญาลิอ) 

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
          กรกฎาคม  2565 
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สารบญั 

           หน้า 

คำนำ      
สารบัญ 
บทนำ            4 

o ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA       6 
ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

o แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของโรงเรียน          

o ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

o ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
เรื่อง การพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดขะจาว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

o มาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และคำส่ังกำกับติดตาม 

การดำเนินงานตามมาตรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
o คำส่ัง คณะกรรมการทำงานขับเคล่ือนและรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565  
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บทนำ 

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียน 

ของโรงเรียนวัดขะจาว ประจำปีงบประมาณ 2565 

เร่ือง การพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนนิงาน  
 

การขับเคล่ือนเขตพื้นท่ีการศึกษาของโรงเรียนวัดขะจาว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ได้กำหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนวัดขะจาว ซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตัวช้ีวัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล เป็น
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน
ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของโรงเรียน  โรงเรียนวัดขะจาว จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวชี้วัดท่ี 9 
     การเปิดเผย
ข้อมูล 

1.การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซด์ของโรงเรียน 
2.ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง 
3.ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เป็น
ปัจจุบัน 
4.ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
 
 

1.กำหนดมาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ถือ
ปฏิบัติ 
2.การมีในการกำกับติดตามการดำเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
3.การขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการ
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ  ประจำปี
งบประมาณ ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน 
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 

 5.ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ 
การปฏิบัติงาน แผนงาน งาน
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง        
การบริหารบุคคล การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตฯ การให้บริการ
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมครบถ้วน 
ถูกต้อง 

4.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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การกำหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวัดขะจาว 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดกำกับ ติดตาม
แผนรายไตรมาส และ 

การายงานผล) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซด์ของโรงเรียน 
2.ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง 
3.ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เป็น
ปัจจุบัน 
4.ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
5.ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ 
การปฏิบัติงาน แผนงาน งาน
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง        
การบริหารบุคคล การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตฯ การให้บริการ
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ครบถ้วน ถูกต้อง 

1.กำหนดมาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของโรงเรียนบุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติ 
2.การกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
3.การขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส และการรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน ได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน 
4.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 

มิถุนายน 2565 
 

มิถุนายน ,กันยายน 2565 
 

มีนาคม, มิถุนายน
,กันยายน 2565 

 
 

 ธันวาคม 2564, มีนาคม, 
มิถุนายน,กันยายน 2565 

 
 

 

โรงเรียนวัดขะจาว   
มีข้อมูลสารสนเทศ  
ข้อมูลการดำเนินงานตาม
ภารกิจ และงานบริการ 
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
http://watkachaoscho
ol.com ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

-เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต 
เร่ืองการพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนนิงาน 

ของโรงเรียนวัดขะจาว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  

โรงเรียนวัดขะจาว  ได้ขับเคล่ือนการพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565   โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
    1.  การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร และแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 10 ข้อ   
    2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานในการขับเคล่ือนเขตสุจริต โดยให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนวัดขะจาว  การดำเนินงาน
ขับเคล่ือนเขตสุจริต  และสร้างความตระหนักโดยการประชุมการขับเคล่ือนเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 
2565 
    3. การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคน
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้  
  4. การขับเคล่ือนการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนวดัขะจาว โดยคณะทำงานการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูล (OIT) เขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการประชุมวางแผน 
กำกับติดตาม และการประเมินตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล 
 

   โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1.  การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร และแนวทางในการปฏิบัติงาน 10 ข้อ   

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมท้ังมอบธงเขต
สุจริตให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว และมอบป้ายเขตสุจริตให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   นายประสิทธิญา ปัญญาลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว  เป็นผู้กำหนดนโยบาย และเป็นผู้นำการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ณ โรงเรียนวัดขะจาว  

ซึ่งการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดขะจาว  ให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความ “ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 10 
ด้าน ดังนี้  1) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  2) ด้านการใช้งบประมาณ 3) ด้านการใช้อำนาจ 4)  ด้านการใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ  5)  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  6)  ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  7)  ด้านประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร  8)  ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  9)  ด้านการเปิดเผยข้อมูล   10) ด้านการป้องกันการทุจริต  

(รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 
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2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตามคำสั่งที่   25/2565  ลงวันที่  7 มิถุนายน  2565  โดยให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนวัดขะจาว  การดำเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจริต  
และสร้างความตระหนักโดยการประชุมการขับเคลื่อนเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 

คำส่ัง  โรงเรียนวัดขะจาว 

ท่ี   25/๒๕65 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลโรงเรียน  
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา  2565   

……………………………………………… 

 เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำข้อมูล เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของโรงเรียน ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ อันเป็นการสะท้อนถึงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของโรงเรียน ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
โรงเรียน (Open Data Integrity Trasparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9-10 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” ประจำปี 2565  อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 35 และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.
๒๕๔๖  และอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลโรงเรียน ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา  2565  
ดังตารางต่อไปนี้ 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 9   การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1   ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อ O1-O๙ 

o1 โครงสร้าง นางสาวจตุพร  ธนันไชย 
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o2 ข้อมูลผู้บริหาร นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

o3 อำนาจหน้าท่ี นายอภิวัชร์  จรจันทร์ 

o4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาสถานศึกษา นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

o5 ข้อมูลการติดต่อ นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

o6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นางรุ่งกานต์  เสาวภาคย์สมบูรณ์ 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวสิรินทร์นภา เปลา 

o8 Q&A นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

o9 Social network นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2   การบริหารงานการดำเนินงาน O10-O17 

o10 แผนดำเนินงานประจำปี นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย 

o11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย 

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี นางสาวรสรินทร์  อินทร์ชัย 

o13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นายอรรถพล  ดำคำ 

o14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ นางสาวสิรินทร์นภา เปลา 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ นางสาวสิรินทร์นภา เปลา 

o16 รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ นางสาวสิรินทร์นภา เปลา 

o17 E-Service นายพชร   วงศ์เมฆ 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3   การบริหารเงินงบประมาณ 018-024 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย 

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน นางสาวสุวิกา   แสนปัญญา 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นางสาวสุวิกา   แสนปัญญา 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 
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o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 

o23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี นางอภิสุดา  ดาวเวียงกัน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
o25-o33 

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางศิราณี   โกฎแก้ว 

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางศิราณี   โกฏแก้ว 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางศิราณี   โกฎแก้ว  

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี นางศิราณี   โกฎแก้ว 

o29 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

นายพชร   วงศ์เมฆ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายพชร   วงศ์เมฆ 

o31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นายพชร   วงศ์เมฆ 

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นายพชร   วงศ์เมฆ 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นายพชร   วงศ์เมฆ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    034-043 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต    034-041 

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบูรณ ์

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นายพชร   วงศ์เมฆ 

o36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี นางจงรักษ์   เมืองวุตร ์

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงทุจริต นางจงรักษ์   เมืองวุตร ์

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นางเรณู  นีระ 

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี นางสาวพชรญดา ศรีเท่ียง 

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต นางสาวพชรญดา ศรีเท่ียง 
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ประจำปีรอบ 6 เดือน 

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี นางเรณู  นีระ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 
มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในสถานศึกษา    042- 043 

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ 

o43 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

นางสาวกรรณิกา สุวรรณโชติ 

 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  2565 และปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนสูงสุด   โดยให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่  31  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ให้จงได้ 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   7   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕65 

            ลงช่ือ   

(นายประสิทธิญา ปัญญาลือ) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 
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3. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้  
 

ส่ือสร้างสรรค์ในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าท่ี และร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจและรายงานผลการ
ดำเนินงาน เพื่อนำมาเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์องค์กร 
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การส่งเสริมให้ทุกกลุ่มจัดทำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจ ในรูปแบบจดหมายข่าว 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กร และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น 
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4. การขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดขะจาว โดยคณะทำงานการดำเนินงานรายงานผลการ
ดำเนินงานเปิดเผยข้อมูล (OIT) เขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการประชุมฯ กำกับ
ติดตาม และการประเมินตรวจสอบข้อมูลการเปดิเผยข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์กร  
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