
 

 

 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษา 
  
 

 

 

 

 

 

 

  
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีเจตนารมณ์  มุ่งหวังให้  หน่วยงานภาครัฐ   
กลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมู ลผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั ้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้  ประกอบด้วยผล
คะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด    ได้แก่   

1) การปฏิบัติหน้าที่   
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อํานาจ   
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
5) การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต   
6) คุณภาพการดําเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน   
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  

โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ทางโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จังหวัดอุตรดิตถ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน   
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล มีบทบาทใน
การผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 



หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ออว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์  
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้
เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.31 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ A ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
รองลงมา คือ ตัวชี ้ว ัดการใช้เงินงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.85  ตัวชี ้วัดการปฏิบัติหน้าที่  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.80 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.63  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.24 ในหัวข้อการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 98.11 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.08 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.27 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.00 และตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100  คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับ                
ร้อยละ 68.75 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห ์ข ้อมูลในแต ่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ ่อนที่ 
จะต้องพัฒนา ได้แก่ 

จุดแข็ง ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100 จากการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน พบว่า ทางโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา  รวมถึง
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภายในสถานศึกษามีความโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมให้ ครู บุคลากร และ
นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังยังส่งเสริมให้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

จุดทีค่วรพัฒนา ได้แก่ 

        ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.00 และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจากการประเมินการรับรู้ ของ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพผู้มาติดต่อการดําเนินงาน  พบว่า อาจมีข้อมูลบางส่วน
ยังไม่ชัดเจนตามรายละเอียดข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด อีกทั้งยังมีการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ยังไม่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้สาธารณชนเข้าถึงได้ยาก  

 
 



แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
จากการวิเคราะห์ผลในภาพรวมตามตัวชี้วัดต่าง ๆ บ่งชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงในด้าน

การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ดังนี้  
1. สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึง 

ความสำคัญในการดำเนินงานตามมาตรการ  
2. ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลยิ่งขึ้น 

  3. ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

------------------- 
              โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และ
นโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
 
              ในฐานะผู้บริหารของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จึงขอให้คำมั่นในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความ
โปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื ่อให้
สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน จำนวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
                   ๑. ด้านความโปร่งใส  สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู ้บร ิหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้อย่าง สะดวกในช่องทางที ่กำหนด  
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 
 
                   แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                             (๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผย
ข้อมูล การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
                             (๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้
ตามความเหมาะสม บนพื้นฐานของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
 



                             (๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื ่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียนต่อสาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 
                   ๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
 
                   แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
 
                             (๑) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ 
 
                             (๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที ่
 
                   ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    
 
                   แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
 
                             (๑) เสริมสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา
ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม 
 
                             (๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
                   ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น ของผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทำการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
                   แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
 
                             (๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 



                             (๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้
ผู ้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
                   ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและ
คุณธรรมในการบริหารงาน 
 
                   แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                             (๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบได ้
 
                             (๒) ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่า
ตรวจสอบได ้
 
                             (๓) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
                             (๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
 
                   ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  การมีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
                   แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                             (๑) ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และระดับ
สถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
                             (๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน ทางระบบ สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของสถานศึกษา http://watarunyikaram.com ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป 
  
                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
  

 นายณัฐเชวง  รักพงษ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

http://watarunyikaram.com/


 
ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 
.......................... 

    เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน และเป็น
ปัจจุบัน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้ตามที่ได้ประสาทได้ตามที่ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและ
สาธารณชน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
   1.  กล ุ ่ มบร ิ หารงานงบประมาณ ม ีหน ้ าท ี ่ เ ผยแพร ่ ข ้ อม ู ลข ่ า วสารผ ่ าน เว ็ ป ไซด์
(http://watarunyikaram.com) ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โครงสร้าง
องค์การบริหาร ภารกิจ ผู้บริหาร นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู ่มือการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น (รายละเอียดแนบท้าย) 
   2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในองค์การบริหารส่วนตำบล เอกสารข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ฯลฯ  
เป็นต้น 
   3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานสื่อสารองค์กร สำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
          ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
  
 
 
 
         
                                                                              (นายณัฐเชวง  รักพงษ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

 

http://watarunyikaram.com/


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอเมือง  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

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

   ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข ่าวสาร การอำนวยความสะดวกและ  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ของประชาชน 
และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 39  ให้ส่วน
ราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 23 เมษายน 2556 เรื ่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็ปไซด์ ภาครัฐ (Government Website 
Standard)” ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ดำเนินการไปประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซด์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Connected Government)  
    เพื ่อให ้การเป ิดเผยข ้อมูลข ่าวสารผ ่านเว ็ปไซด ์ของหน ่วยงานภาคร ัฐของ โรงเร ียนวัด 
อรัญญิการาม เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
     1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 มาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
    1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
    1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางเว็ปไซด ์
   2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
     2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
      (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน 



      (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ    
     (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบ
แผน และนโยบาย 
      (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
      (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
      2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินงานและผู้มีหนา้ที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
     2.3 กำหนดกลการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 
    3. กรณีเหตุการณ์สำคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนวัดอรัญญิการาม และมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว 
รายงานสถานการณ์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบโดยด่วน   
 
 
 
 
 
         
 
                                                               (นายณัฐเชวง  รักพงษ์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


