
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของโรงเรียนเขาทะลพุิทยคม สำนักเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน  8 ตัวช้ีวัด คือ 

๑) ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.12 

๒) ตัวชี้วัดที่ ๒  การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘9.93 

๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.82 

๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.34 

๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.06 

๖) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.02 

๗) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.04 

๘) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.69 

๙) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.35 

๑๐) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25 

๒. จุดที่ต้องพัฒนาเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้อง 
พัฒนา ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ 

๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
โรงเรียน 

  ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน/บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของโรงเรียน 

 

 

 



4. การดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 

ตามท่ีได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินITA ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้กำหนดมาตรการ/
แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยามคม ประจำปีพ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/ แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.การเปิดเผยข้อมูล จัดทำข้อมูลคู่มือ

การ ปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลของ  
โรงเรียนให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

1.โรงเรียนได้ดำเนินการ
จัดทำ เอกสาร คู่มือ
ปฏิบัติงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงเรียน ดังนี้ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
-ปฏิทินวิชาการ  
-ข่าวประชาสัมพันธ์งาน
วิชาการ  
-เอกสารเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  
-ข้อมูลนักเรียน 
กลุ่มบริหารบุคคล 
-เอกสารคู่มือระเบียบต่างๆ 
เช่น จรรยาบรรณ 
ข้าราชการ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบการลา วินัยและ
การรักษา วินัยคู่มือการต่อ
ใบประกอบวิชาชีพ 
เวรประจำวันฯลฯ 
-ข้อมูลบุคคลากร 
-รับสมัครงาน 
-ทำเนียบบุคลากร  
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
-ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี  
-สรุปรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
กลุ่มบริหารทั่วไป  
-ข่าวประชาสัมพันธ์  

 



-ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การ  
-เอกสารคู่มือระเบียบต่างๆ 
เช่น ระเบียบ 
การแต่งกายและ ทรงผม
ของ นักเรียน  
ความประพฤติวินัยมารยาท
ในทกุด้าน 
2.โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียนเรื่องมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ 
ทางเว็บไซต์ 

2.การป้องกันการ 
ทุจริต 

การป้องกันการ
ทุจริต 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

1.การใช้งบประมาณต้อง
ดำเนินการ ด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ 
ได้ทุกขั้นตอน 
2.การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ต้องช่วยกันรักษา
ของใช้ส่วนรวม ไม่นำ
ทรัพย์สินของโรงเรียนไปใช้
ส่วนตัวหากจะ นำไปใช้นอก
โรงเรียนให้บันทึกขอใช้
ทรัพย์สินนั้นและใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อ
นักเรียน บุคลากร  
3.การใช้อำนาจของ
ผู้บริหารและ ครูผู้สอนต้อง
อยู่ในขอบเขตการใช้อำนาจ
หน้าที่ให้  
เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยเคร่งครัด  
4.การป้องกันการทุจริตให้
ครบูุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

  



ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 2564 

ตามท่ีได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินITA ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเขา
ทะลุพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ประจำปีพ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ/ แนวทาง วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 
1.การเปิดเผยข้อมูล จัดทำข้อมูลคู่มือ

การ ปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลของ  
โรงเรียนให้
สาธารณชนได้รับ
ทราบทางเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

1.โรงเรียนได้ดำเนินการ
จัดทำ เอกสาร คู่มือ
ปฏิบัติงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงเรียน ดังนี้ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
-ปฏิทินวิชาการ  
-ข่าวประชาสัมพันธ์งาน
วิชาการ  
-เอกสารเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  
-ข้อมูลนักเรียน 
กลุ่มบริหารบุคคล 
-เอกสารคู่มือระเบียบต่างๆ 
เช่น จรรยาบรรณ 
ข้าราชการ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบการลา วินัยและ
การรักษา วินัยคู่มือการต่อ
ใบประกอบวิชาชีพ 
เวรประจำวันฯลฯ 
-ข้อมูลบุคคลากร 
-รับสมัครงาน 
-ทำเนียบบุคลากร  
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
-ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี  
-สรุปรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 

 



กลุ่มบริหารทั่วไป  
-ข่าวประชาสัมพันธ์  
-ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การ  
-เอกสารคู่มือระเบียบต่างๆ 
เช่น ระเบียบ 
การแต่งกายและ ทรงผม
ของ นักเรียน  
ความประพฤติวินัยมารยาท
ในทกุด้าน 
2.โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียนเรื่องมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ 
ทางเว็บไซต์ 

2.การป้องกันการ 
ทุจริต 

การป้องกันการ
ทุจริต 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

1.การใช้งบประมาณต้อง
ดำเนินการ ด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ 
ได้ทุกขั้นตอน 
2.การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ต้องช่วยกันรักษา
ของใช้ส่วนรวม ไม่นำ
ทรัพย์สินของโรงเรียนไปใช้
ส่วนตัวหากจะ นำไปใช้นอก
โรงเรียนให้บันทึกขอใช้
ทรัพย์สินนั้นและใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อ
นักเรียน บุคลากร  
3.การใช้อำนาจของ
ผู้บริหารและ ครูผู้สอนต้อง
อยู่ในขอบเขตการใช้อำนาจ
หน้าที่ให้  
เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยเคร่งครัด  
4.การป้องกันการทุจริตให้
ครบูุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

 



เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 


