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คำนำ 

รายงานการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  เป็นการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  เพื่อให้การป้องกันการทุจริตไปสู่ความยั่งยืนจึงได้ดำเนินงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ ทำงาน และ
ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  จึงได้จัดทำ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตมี
รายละเอียดตามเอกสารที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการ  ส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น ประโยชน์ในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 1 

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนพนุพนิพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากการขับเคล่ือนโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยความร่วมมือของบุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทำให้มีผลคะแนนการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน ITA เฉล่ีย 
ร้อยละ 85.34  โดยแยกตามประเด็น 3 ด้าน คือ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 
28.08 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 25.78 และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 31.48  ซึ่งทำให้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้คะแนนในระดับ A  ปีงบประมาณ 2564 
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้ 
วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  

 1.1  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพิน  
พิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 85.34 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน อยู่ในระดับ A โดยมีตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ  ได้คะแนนสูงสุด 96.16 คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดท่ี
ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน 62.20 คะแนน  
 1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  เป็น
รายตัวชี้วัด ซึ่งได้ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในจากการสำรวจความคิดเห็นของ 
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  / ผลการประเมนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียภายนอก คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผลการ
ประเมิน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปได้ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 93.46 A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 90.10 A ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 96.16 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.28 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.92 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 90.57 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 83.17 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 84.09 B ไม่ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.92 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 62.50 D ไม่ผ่าน 

 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
95 - 100 AA ผ่าน 

85 – 94.99 A ผ่าน 
75 – 84.99 B ไม่ผ่าน 
65 – 74.99 C ไม่ผ่าน 
55 – 64.99 D ไม่ผ่าน 
50 – 54.99 E ไม่ผ่าน 
0 – 49.99 F ไม่ผ่าน 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ผลการ 
ดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ให้ดีขึ ้นจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนโรงเรียน       
พุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ตัวชี้วัดที่จะต้อง แก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจึงได้ดำเนินการเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ดังนี้  

2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกเป็นรายตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง 
แก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้นแนว ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ    
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ดังนี้ 

1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดท่ี 1-5 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนร้อยละ 93.46 
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ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 90.10 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 96.16 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 94.28 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.92 
2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วดัท่ี 6-8 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 90.57 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละ 83.17 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 84.09 
3) ผลการประเม ินตามแบบตรวจการเป ิดเผยข ้อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9-10 โดยจำแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 94.92 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50 
2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 

and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดท่ี 1-5 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดท่ีต้องพัฒนา ดังนี้ 
จุดแข็ง 

(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 93.46 เป็นตัวชี้วัดท่ีประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมต่อการปฏิบัติ หน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
ตามมาตรฐานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือ ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง 
เคร่งครัดและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันจะเห็นได้ว่า โรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีแนวโน้มการดำเนินงานเป็นไป 
ตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ
และ มีความรับผิดอบต่องานในหน้าที่หน่วยงานยังให้ความสำคัญ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 90.10 เป็นตัวชี้วัดท่ีประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ต่อการใช้งบประมาณ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับต้ังแต่ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของ หน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง 
การเบิกจ่ายเงินของ บุคลากรภายใน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุ จะ เห็นได้ว่าโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร ภายในสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 96.16 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ต่อการใช้อำนาจ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการ 
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมี ความเช่ือมั่นในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาไม่เอื้อ 
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 94.28 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ 
ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม โดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวกต่อ
การให้บริการ มีข้อมูลการให้บริการ และขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานตามแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์ของราชการท่ีถูกต้องชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.92 เป็นตัวชี้วัดท่ีประเมินจากความคิดเห็น ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับ
การใช้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน  
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าในปีท่ีผ่านมา 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้สร้างการรับรู้สร้างความตระหนัก ร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานจนทำให้การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตมีประสิทธิภาพทีดี 

2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดท่ี 6-8 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุด ท่ีต้องพัฒนา ดังนี้ 

จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) 

จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 
90.57 เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ หน่วยงานต่อคุณภาพ
การดำเนินงานในประเด็นท่ี เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าหน้าที ่โดยยึด หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไป 
อย่างเท่าทันไม่ เลือกปฏิบัติจะเห็นได้ว่า การให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับการ ดำเนินการ/การบริการของหน่วยงานแก่
ผ ู ้ร ับบร ิการ ผู ้มาติดต่อหรือผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียอย่าง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลทำให้การปฏบิัติ
หน้าท่ี อย่างมีคุณธรรม  มีความเข้าใจในการอ่านข้อความท่ี
ประเมิน จึงส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

ตัวชี ้วัดที ่ 7 ประสิทธิภาพในการสื ่อสาร ได้คะแนน   
ร ้อยละ  83.17 เป ็นต ัวช ี ้ว ัดท ี ่ประเม ินการรับรู้ของ
ผู ้ร ับบริการ ผู ้มา ติดต่อหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพ การสื ่อสารในประเด็น ท่ี
เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานในเรื ่อง  
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน จัดให้มีช่องทางให้ ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ จะเห็นได้
ว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับช่องทางให้ผู ้มา
ติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะและ 
ร ้องเร ียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9-10 มีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดท่ีต้องพัฒนา ดังนี้ 

จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) 

จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 97.14 เป็น
ตัวชี้วัดที่ประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์
ของ หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชน ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาส ัมพ ันธ์  และการปฏิส ัมพ ันธ ์ข ้อม ูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหล ักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการเปิด โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่าม ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูล
ในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าโรงเรียนพุนพิน 
พิทยาคมได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้  สาธารณชนได้
รับทราบการบริหารงานแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 
62.50 เป็นตัวชี้วัดท่ีประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหร ือผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุง ระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
และ กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่ง ขึ้นรวมท้ัง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้หน่วยงาน ควรเปิดโอกาสให้
ผ ู ้ร ับบร ิการหร ือผู ้มาติดต่อเข้ามามี  ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอด คล้อง กับความ
ต ้องการและควรปรับปร ุงว ิธ ีการและ  ข ั ้นตอนการ
ดำเนินงานและการให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่าปีท่ีผ่านมา 

จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) 

จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา 
(ตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน
ร ้อยละ 84.09 เป ็นต ัวช ี ้ว ัดท ี ่ประเมินการร ับร ู ้ของ
ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อหรือผู ้มีส ่วน  ได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็น    
ที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปร ุงพัฒนาหน่วยงานทั ้งการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมท้ังการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้นท้ังนี้
หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับ ความต้องการและควรปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงานและ การให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่า
ปีท่ีผ่านมา 
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3. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องพัฒนา  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากผล
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดท่ีต้องพัฒนาใน
ส่วนของแบบวัดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ ใน
การสื่อสาร 

1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  
2) หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ท่ี สาธารณชนควรรับทราบ  
3) หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ  
4) หน่วยงานมีการช้ีแจงและตอบคำถาม
เกี่ยวกับการ ดำเนินงานได้ชัดเจนเพียงใด  
5) หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อเรียกร้อง
การ ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

1) มีการเปิดเผยข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของ หน่วยงานให้มากขึ้นและมีหลายช่องทาง  
2) จะต ้องเผยแพร ่ผลงานหร ือข ้อม ูลให้  
สาธารณชนได้รับทราบชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม  
3) กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชม ความ
คิดเห็นและมีช่องทางเรียกร้องการทุจริต  
4) กำหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการตอบ ข้อ
คำถามข ้อสงส ัยในช ่องร ับฟ ังให ้ช ัด เจน 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
2) หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน 3) 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว  
4) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มา ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการ  
5) ควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงานและ การให้บริการให้มีความ
โปร่งใส 

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการ ทำงาน
การ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และ
การ ให้บริการกับผู้มาติดต่อหรือผู้มารับ
บริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) นำเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการ 
ดำเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น  
3) กำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน ได้ส่วน
เสีย แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต 

1) เจตจำนงสุจริตผู้ของบริหาร  
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
3) การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี  
4) การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต  
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
6) แผนปฏิบัติกำการป้องกันการทุจริต  
7) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการ ทุจริตประจำปี  
8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี  
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน หน่วยงาน  
10) การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริม
คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 

1) สร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับการป้องกัน การ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง  
2) ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมตาม โครงการ
คุณธรรม และความโปร่งใส ให้บุคลากรทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต  
3) พัฒนาองค์ความร ู ้และแนวทางในการ
ป้องกันความ เสี่ยงในการทุจริต จัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัต ิการ โดย ว ิทยากรจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู ้และสร ้าง 
จิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต  
4) กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม  
5) กำก ับ  ต ิ ดตาม  การดำ เน ินการตาม
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การต่อต้านการ
ทุจริต มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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ส่วนท่ี 2 

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ดำเนินการจัดทำมาตรการภายในเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมท้ังได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ  มีการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดท่ีต้องพัฒนา จำนวน 3 ตัวชี้วัด ท่ีมีคะแนนต่ำ
กว่าร้อยละ 85 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้ คะแนนร้อยละ 83.17 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ
การทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 84.09  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.20 โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

1. มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดท่ี 7 คุณภาพการดำเนินงาน)  
2. มาตรการในการปรับปรุงระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน) 
3. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใส (ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต)  

1. มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ 7 คุณภาพการดำเนินงาน)  
เพื ่อให้การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
แนวทางขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ  

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นและมีหลายช่องทาง  
2. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน  
3. กำหนดให้มีช่องทางรับฟังคำติชมความคิดเห็นช่องทางเรียกร้องการทุจริต  
4. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อคำถามข้อสงสัยในช่องรับฟังให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
5. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ 
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้  

5.1 ติดต่อด้วยตนเองท่ีสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   
5.2 จดหมาย โดยส่งที่  สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  125 ถ.ธราธิบดี   
ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130    
5.3 โทรศัพท์ 077-312744 โทรสาร 077-311999 หรือwww.phunphin.ac.th  
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ผลการดำเนินงาน  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศ งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยีสำนักผู้อำนวยการและ

กลุ่มงาน อื่นๆของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ จะเห็นได้ว่า หน่วยงานควรสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มา ติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะและร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีงบประมาณ 2565 

2. มาตรการในการปรับปรุงระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน) 

เพื่อให้การดำเนินการด้านการการปรับปรุงระบบการทำงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ได้ดำเนินงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แนวทางขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ  

1. สร้างการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนถึงการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับผู้
มา ติดต่อให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส  

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและขั้นตอนการให้บริการของบุคลากรทุกคน โดยสามารถให้  
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น  

3. ขึน้เว็บไซด์ของโรงเรียน เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการท่ีผู้มาติดต่อสะดวกในการติดต่องาน  
แนวทางการดำเนินงาน  

ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ได้ร่วมกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการ ทำงาน การ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และการให้บริการกับผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นำเทคโนโลยีที ทันสมัยมาใช้ในการ ดำเนินงาน/ให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีการ
กำหนดช่องทางแสดง ความคิดเห็น ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นมีส่วน
ร ่วมในการปร ับปร ุง  พัฒนาการ ดำเน ินงาน/การให ้บร ิการ เพ ื ่อให ้ เก ิดความโปร ่งใสมากย ิ ่งขึ้น                       
ในปีงบประมาณ 2565 

3. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต)  

เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และมีความ
โปร่งใสให้เป็นไป ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม  ได้ดำเนินงาน สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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แนวทางขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ  
1. สร้างการรับรู ้เจตจำนงสุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสให้บุคลากรใน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเข้าสู่องค์กร

คุณธรรม ร่วมกันขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริตขององค์กร  
ผลการดำเนินงาน  

งานโรงเรียนสุจริตกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสให้บุคลากร ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางใน
การป้องกันความเส่ียงใน การทุจริต จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้
ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ เกิดความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้
มาติดต่อราชการ สามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม การดำเนินการ  ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพื ่อให้เกิดการต่อต้านการทุจร ิต มีคุณธรรมและ  ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใน
ปีงบประมาณ 2565 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
      

การมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบการทํางานของ ภาครั ฐซึ่ง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชนมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทุกภาคส่วน โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม จึงได้กําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม “ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการ

โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครู  เจ้าหน้าท่ี  ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบันของ 

โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเก่าของโรงเรียน

พุนพินพิทยาคม 
“ครู” หมายถึง ครูของโรงเรียนพนุพินพิทยาคม  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนพนุพินพิทยาคม  
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 

ข้อท่ี ๒ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีผู้อํานวยการมอบหมายใหเ้ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ของ
โรงเรียน ได้แก ่

 (๑) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ท่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 
    โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 125 ถนนธราธิบดี   
    ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    รหัสไปรษณีย์ 84130  

(๒) หมายเลขโทรศัพท์ : 077-311-321 หมายเลขโทรสาร : 077-311-321  
(๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ phunphin@phunphin.ac.th 
(๔) เว็บไซต์ของโรงเรียนพนุพินพิทยาคม https://www.phunphin.ac.th 

 
 
ข้อท่ี ๓ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีผู้อํานวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียน

อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการ
ทําเนียบผู้บริหาร อํานาจหน้าท่ี แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี โครงการ/ 
กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน ติดประกาศ 
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และหรือสําเนาเอกสาร ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการ ดําเนินการต่อ
ผู้อํานวยการ 

ข้อที่ ๔ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุมครู เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าประจําเดือน 

ข้อที ่ ๕ โรงเรียนจัดให้ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คําแนะนํา และ 
ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม และผู้ปกครองเครือข่าย ใช้สถานท่ีในโรงเรียนเป็นท่ีประชุมได้ 

ข้อท่ี ๖ ให้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีผู้อํานวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายใน
และภายนอก เพื่อท่ีโรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 

(๑) การประชุมครู เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ประจําเดือน  
(๒) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม  
(๒) การประชุมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม  
(๓) การประชุมของผู้ปกครอง 
(๔) การประชุมของส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ข้อที่ ๗ ภายหลังการประชุมตามข้อที่ ๕ แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ผู ้อํานวยการ 
มอบหมาย รายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพื่อท่ีจะได้ดําเนินการ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป หากท่ีประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น คําแนะนําและข้อเสนอแนะท่ีโรงเรียนเห็นว่ามีความ
จําเป็นต้องดําเนินการเร่งด่วน ให้รายงานต่อผู้อํานวยการโดยเร็ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(นายธีรเดช  จู่ท่ิน)  
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

      
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงาน และ

สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึง
กําหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมสุจริต และแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการหลังจากวันท่ี ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กําหนด 

๓. กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคาท่ี
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดํารงตําแหน่งท่ีทําหน้า ท่ีซับซ้อน  
๖. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา  ดังนี้ 

๖.๑ ตรวจสอบช่ือ- สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน หน่วยงาน
หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 

๖.๒ ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์ หรือ เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ 

๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ ส่วนตน
หรือผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 

๗. ให้เจ้าหน้าที ่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู ้อ ํานวยการ 
สถานศึกษาทราบเป็นประจําทุกเดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายธีรเดช  จู่ท่ิน)  
                                                                         ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

     
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน

ของ รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐาน 
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวก ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของ โรงเรียน
พุนพินพิทยาคมได้ ตามที่ได้ประกาศเจตจํานงสุจริตตอบุคลากรและสาธารณชน จึงกําหนด มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
๑.๑ ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านสารสนเทศ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 

เว็บไซต์ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม www.phunphin.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่าง 
น้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทําเนียบ 
ผู้บริหาร อํานาจหน้าท่ี แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี โครงการ/ 
กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ 
แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

๑.๒ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ 
เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ 

๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าท่ีสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสําหรับการ
เผยแพร่ ผ่านช่องทางท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

๒. การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
๒.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน และกํากับให้มีการ

รายงาน ผล โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทําสถิติการให้บริการและ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก ๖ เดือน และรายงานผลต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบ  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
  
(นายธีรเดช จู่ท่ิน) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

      
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กําหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่สํานกังาน 
ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. บุคลากรของโรงเรียน ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ สินบน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. บุคลากรของโรงเรียน ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ ประโยชน์
ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม หรือประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนพุนพินพิทยาคม หรือ ประโยชน์ของผู้
ท่ีเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 

๓. บุคลากรของโรงเรียน ต้องไม่เสนอว่าจะทําให้สัญญาว่าจะทําให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ี 
ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา อัน
มิชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 

๔. บุคลากรของโรงเรียน พบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน ต่อ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ทันที 

๕. โรงเรียนคํานึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยไม่ 
ดําเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 

๖. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
ทุกชนิด การดําเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่ อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู ่ภายใต้กฎหมาย และ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๗. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติ
อื่นใดท่ีโรงเรียนเห็นสมควรกําหนดในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

(นายธีรเดช  จู่ท่ิน)  
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

      
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามโครงสร้างและภารกิจท่ีกําหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารโดยผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
เป็นผู้กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มีอํานาจในการสั่งการ
อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมาย กําหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอํานาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขต และมีเหตุผล
สนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล จึงได้กําหนดมาตรการการใช้ดุลย
พินิจของผู้บริหารไว้ ดังนี้ 

๑. การกํากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้ันตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ ทุจริต ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. การกํากับดูแลกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อน
ตําแหน่ง การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื ่อนขั ้นเงินเดือน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการสอนงานแลกเปล่ียน ความรู้
และมอบหมายงานท่ีเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่าง และไม่เลือกปฏิบัติ 

๓. การรายงานผลดําเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและใช้ ดุลย
พินิจต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
(นายธีรเดช  จู่ท่ิน)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
      

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ให้ความสําคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความโปร่งใส 
(ITA : integrity and Transparency Assessment) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเป็นการยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรม และความโปร่งใส จึงได้
กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของโรงเรยีนพุนพิน
พิทยาคม ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่า ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
๓. ไม่นําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น  
๔. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
๕. ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
๖. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเรียกรับ รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใด 

สําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
๗. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันเป็น

ของ หน่วยงาน หรือทางราชการ 
๘. ไม่นําข้อมูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น  
๙. ไม่รับงานพิเศษ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
๑๐. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการ พิจารณา

ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดําเนินงานใด ๆ อันเป็นการ
เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ให้ผู ้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น มีหน้าที่กํากับ ตรวจสอบ ดูแล ให้คําแนะนําผู ้ใต้บังคับบัญชา ให้ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัดจึง
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

(นายธีรเดช  จู่ท่ิน)  
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
      

เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดให้หน่วยงาน ภาครัฐวาง
แนวทาง มาตรการกลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ของหน่วยงานใน
การจัดการเรื ่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื ่อง ร้องเรียนและ
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตกรณีการ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีไว้ดังนี้ 

๑. คํานิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 
๑.๑ “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ 

ผลประโยชน์หรือมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
๑.๒ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการในสังกัดโรงเรียน

พุนพินพิทยาคม และให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ไม่ว่าจะจัดจ้างเป็นรายเดอืน 
รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

๑.๓ “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
๑.๔ “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

ผู้อํานวยการโรงเรียน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื ่องร้อง เรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของ 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

๒. การดําเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับ เงิน
หรือผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึง กรอบแนวทาง 
วิธีการ คู่มือ หรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และไม่ใช้กับ
กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของ หน่วยงาน 

๓. โรงเรียนดําเนินการจัดทําคําส่ังแต่งต้ังข้าราชการ จํานวนอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการ  ไม่ต่ำ
กว่าระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญงาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

๔. กรณีที่โรงเรียนไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งข้าราชการ ใน
ระดับอื่น และหรือจํานวนเท่าท่ีสามารถแต่งต้ังได้ตามความเหมาะสม 

๕. เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าท่ีดังนี้ 
๕.๑ รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงาน 

โดยตรง หรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๕.๒ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน 

เพื่อให้ผู้ร้องเรียนไปดําเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นท่ีรับผิดชอบ 
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๕.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่ที่ได้รับรายงานการ
ร้องเรียนตาม ข้อ ๕.๑ 

๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าท่ีดังนี้ 
๖.๑ รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่ท่ีได้รับรายงาน

การร้องเรียนตามข้อ ๕.๓ 
๖.๒ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง 

ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันทําการนับแต่ที่ได้รับ รายงาน
การร้องเรียน ตามข้อ ๕.๓ ทั้งนี ้ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด ให้ขอขยายระยะเวลา การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 

๗. กรณีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะท่ีมีการร้องเรียนให้เป็น ดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดําเนินการ 

๘. หน่วยงานสรุป และรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และรายงานผล ตาม
รอบการรายงานผลการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

๙. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ให้ผู ้บังคับบัญชาของ
สถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นท่ีสุด 

๑๐. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง ร้องเรียน
ของหน่วยงานไว้ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้ สาธารณชนรับทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
(นายธีรเดช  จู่ท่ิน)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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