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คำนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
พร ้อมท ั ้ งสร ้าง ว ัฒนธรรมต ่อต ้านการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของบ ุคลากรภาคร ัฐ โดย
ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า ร ใ ห ้ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  แ ล ะท ุ ก ภ า ค ส ่ ว น ด ำ เ น ิ น ง า น อย ่ า ง โ ป ร ่ ง ใ ส 
เพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ า งค ุณธรรมความส ุจร ิ ตความซ ื ่ อสั ตย ์ความโปร ่ ง ใสและเป ็นธรรม รวมทั้ ง
กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองดีมีวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยและทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ 3.ปรับ
ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดย
กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฝนการดำเนินงาน เพื่อจะได้
ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบ ออนไลน์ 
โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนนี้ 
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564           
ฉ บ ั บ น ี ้  จ ะ เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ช น ์ ต ่ อ ห น ่ ว ย ง า น ที่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ท ุ ก ฝ ่ า ย  ใ น ก า ร น ำ
ผลการประ เม ิ น ไปว า งแผนปร ั บปร ุ งห ร ื อพ ัฒนาการ ดำ เน ิ น ง านร ะด ั บน โยบ ายต ่ อ ไป
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานทุกท่านที ่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ   
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในนสถานศึกษา 

 

 มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

1 

 การกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

3 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในนสถานศึกษา 

 

มาตรการที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

8 

มาตรการที่ 2 การกำกับดูแล ติดตาม การเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

11 

มาตรการที่ 3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 22 
มาตรการที่ 4 การดำเนินงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
47 

มาตรการที่ 5 ประกาศเจตจำนงสุจริต 50 
มาตรการที่ 6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 65 

ภาคผนวก   
ก. ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดแข่งขัน

กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี และถอดบทเรียน Best Practice ของครู 
และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. รายชื่อคณะทำงานจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ภายในสถานศึกษา 
 

 
 



ส่วนที่ 1 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการวิเคราะห์ ข้อบอกพร่อง หรือ จุดอ่อน ที่ควรพัฒนาของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  โดย
พิจารณาจาก ตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90  
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ 10 การป้องกันการทุจริต โดยได้กำหนดมาตรการในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ดังนี้ 

1. มาตรการสร้างองค์ความรู้ในการดำเนนิการเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

 1.1 ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักเข้ารับการพัฒนาการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพ่ือนำมาขยายต่อในสถานศึกษา 

1.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ
บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 

2. มาตรการการกำกับดูแล ติดตาม การเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity 
and Transparency Assessment : OIT)  

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลและตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. มาตรการการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 

1.1.จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนางานแบบยั่งยืน และ ต่อเนื่อง ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป 

4. มาตรการการดำเนินงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1.จัดทำแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 

5. มาตรการประกาศเจตจำนง 
5.1 จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต อย่างน้อย 2 ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

และภาษาจีน และแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขาวิเศษ 
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6. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.1 กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ได้แก่ การส่งเสริมการ

ประกวดผลงานทั้งในระดับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร การส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ การบำเพ็ญประโยชน์ การประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึก และค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต และการประชุมยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
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การกำหนดมาตรการการชับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ดังนี้ 

มาตรการ แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง 
ตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ

ติดตาม) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ดำเนินการ

ตามมาตรการ 
1. สร้างองค์ความรู้
ในการดำเน ินการ
เปิดเผยข้อมูลการ
ประเม ินค ุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้ผู ้ร ับผิดชอบหลักเข้ารับการ
พัฒนาการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพ่ือนำมา
ขยายต่อในสถานศึกษา 
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ
บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 

สิงหาคม - ตุลาคม 
2564 

1. ผู ้ร ับผิดชอบหลักได้ร ับการ
พัฒนาการและสามารถนำความรู้
ม า ข ั บ เ คล ื ่ อ น ก า รปร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด ำ เ น ิ น ง า น  ข ย า ย ผ ล ใ น
สถานศึกษาได ้
2. บ ุคลากรในสถานศ ึกษามี
ความรู้ความใจในการดำเนินการ 

กลุ่มงาน
บริหารงาน

วิชาการ/งาน
บุคคล 

เอกสาร 
หน้า 8 - 10 

  



 
๔ ITA Online 2021 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  

มาตรการ แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง 
ตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ

ติดตาม) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

2. การกำกับดูแล 
ติดตาม การเปิดเผย
ข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1. แต ่งต ั ้ งคณะทำงานจ ัดทำข ้อม ูลการ
เป ิ ด เผยข ้ อม ู ลสาธารณะ ( Open Data 
integrity and Transparency Assessment 
: OIT)  
2. แต่งตั ้งคณะกรรมการประมวลผลและ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สิงหาคม - ตุลาคม 
2564 

1. ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล            
แต่ละตัวชี้วัด สามารถดำเนินการ
ได ้ตรงตามประเด ็น และครบ
องค์ประกอบการประเมินฯ 
2. ข้อมูลที ่นำเผยแพร่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ
แสดงต่อสาธารณะชนได้ 

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

เอกสาร 
หน้า 11-21  

3. การจัดทำบันทึก
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (MOU)  
 

1. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั ่งย ืน และ
ต ่ อ เน ื ่ อ ง  ระหว ่ า ง  ผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  กับ
ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป 
 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2563 
 

1. บ ุคลากรปฏ ิบ ัต ิตนในการ
รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ  ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน มีความชื่อสัตย์ สุจริต 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย 
หรือ ยินยอมให้ผู ้อื ่นใช้อำนาจ
และหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ 

กลุ่มงานบริการ
บุคคล 

เอกสาร 
หน้า 22-46 

  



 
๕ ITA Online 2021 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  

มาตรการ แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง 
ตามการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

(กำหนดการ
กำกับติดตาม) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

   2. การปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายและ คำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 
3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อ
เวลา และ อุทิศเวลาให้ทาง
ราชการ 
4. การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการ
ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 
5. การรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. การรักษาภาพลักษณ์และ
ความสามัคคีในองค์กร ชุมชน 
และ สังคม 

  

  



 
๖ ITA Online 2021 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  

มาตรการ แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง 
ตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดการกำกับ

ติดตาม) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

4. แนวทางการ
ดำเนินงานในการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง  
 

1. จ ัดทำแนวทางการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 
และตรวจสอบข้อมูล รายงานการจัดซื ้อจัด
จ้าง การจัดการพัสดุ เอกสารทางการเงิน ให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และ ผู้เสนองาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริต ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน  
2. เพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดที่เก่ียวข้อง
กับการ  
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้
เจ้าหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

เอกสาร 
หน้า 47-49 

  



 
๗ ITA Online 2021 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  

มาตรการ แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง 
ตามการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

(กำหนดการ
กำกับติดตาม) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

5. การประกาศ 
เจตจำนง 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 
อย่าง 
น้อย 2 ได้แก่ ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และแนวทาง
การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา
วิเศษ 

ธันวาคม 2563 
 

1. ผู้บริหาร และ บุคลากรใน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ รับทราบ
และปฏิบัติตาม เจตจำนงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
อย่างเคร่งครัด 
2. สาธารณชนรับทราบ 

ฝ่ายบริหาร เอกสาร 
หน้า 50-64 

6. การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

1. กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล ได้แก่ การส่งเสริม
ก า ร ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น ท ั ้ ง ใ น ร ะ ดั บ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
การส่งเสริมบุคลากรเข้าร ่วมกิจกรรม
ลูกเสือ การประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
และการประชุมยกระดับการทำงานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ปีงบประมาณ 
2564  

1. ผู้บริหารและบุคลากร  มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต   

กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

เอกสาร 
หน้า 65-77 

 



 
8 ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดแยกตามมาตรการ) 

1. มาตรการสร้างองค์ความรู้ในการดำเนนิการเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

 1.1 ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักเข้ารับการพัฒนาการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพ่ือนำมาขยายต่อในสถานศึกษา 
 

 
 
สนับสนับบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
พัฒนาความรู้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ/เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 



 
9 ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

1.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ
บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ และการ
ดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักการประเมินฯ 

 



 
10 ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 

 



 
๑๑ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

2. มาตรการการกำกับดูแล ติดตาม การเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity 
and Transparency Assessment : OIT)  



 
๑๒ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๑๓ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 
 



 
๑๔ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๑๕ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๑๖ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๑๗ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๑๘ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๑๙ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

 
 



 
๒๐ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลและตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 



 
๒๑ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 
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3. มาตรการการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 

1.1.จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนางานแบบยั่งยืน และ ต่อเนื่อง ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป ในด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (รายละเอียด ภาคผนวก ข. แนบท้าย) 
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๔๔ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 



 
๔๕ ITA Online 2021 / รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 
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4. มาตรการการดำเนินงานในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1.จัดทำแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ทั้งจากภายนอกและ
ภายใน  
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5. มาตรการประกาศเจตจำนงสุจริต 
5.1 จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต อย่างน้อย 2 ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

และภาษาจีน และแนวทางการดำเนินงาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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แนวทางการดำเนินงานตามประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
.........................................................................................................................  

  ๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และ
ให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตาม
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผล
เสียหายต่อราชการ 
  ๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
ประสานงานต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 
  ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยไม่หวังสิ ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที ่ม ิควรได้ เว ้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที ่ปราศจาก
ผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 
  ๑.๔ ทุกกลุ ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

  ๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องสำนึก และตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบด้าน
งบประมาณการเบิก – จ่าย และการพัสดุ  ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑  บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
  ๒.๒  งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆเป็นไป
อย่างถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
กำหนด 
  ๒.๓  กลุ ่มบริหารงานการเง ินและสินทรัพย์ ต ้องรายงานข้อมูลการใช้จ ่าย
งบประมาณตามที่กฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคัลกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
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  ๒.๔  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก – 
จ่ายงบประมาณ  เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าเดินทาง  เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม 

  ๓. ด้านการใช้อำนาจ 
  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผล  การ
ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแล
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆอย่างถูกต้อง 
และชอบธรรม 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ผู ้บ ังคับบัญชาสั ่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตาม
ความสามารถ  ความเหมาะสมกับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความ
เสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม  พร้อมทั ้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั ่งการหรือ
มอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 
  ๓.๒  ผู้บังคับบัญชาไม่สั ่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ใน
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่า
เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา
ความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง  หรืออำนาจหน้าที่ใน
ราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

  ๔.  ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ใน
ราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๔.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน
ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุด
หรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ 
  ๔.๒  การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ หรือ
ให้บุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 
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  ๔.๓  งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์ สิน
ของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ  มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 

  ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และมาตรการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมด
ไปในที่สุด 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการ
ปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนวัด
เขาวิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และ
รายงานผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
กำหนด 
  ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรฐาน
ต่าง ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ในทุก
รูปแบบ 
  ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามสอดส่องดูแล                  
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ
รับสินบน  พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ 
  ๕.๔  หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความ
เคร่งครัด  และรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทราบโดยตรง 

  ๖.  ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึด
หลักมาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด
ไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที ่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ  และข้อบังคับบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่  
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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  ๖.๒ บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนดว้ย
ความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู ้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 

๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงาน
ให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
มากยิ่งขึ้น 

 

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูล                  
ที่ประชาชนควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่  ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื ่อให้

กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ พร้อมทั้ง
เสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๘.๑ หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอน  การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของราชการ               พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนด 

๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน 
ภารกิจที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขา
วิเศษ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน หรือด้านการ
ประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขา
วิเศษ  

๘.๓ หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
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๘.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสรสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการหรือการดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียน หรือเว็บไชต์บุคลากรในสังกัด 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับ
ประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั ้นตอนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการ ข้อมูลแผนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรยีน
การทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึ งความโปร่งใส ในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๙.๑ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่ม
งานดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต่อ
สาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด 
  ๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่
ประชาชนควรทราบหรือเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียนวัดเขา
วิเศษ  

          ๙.๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้
ช่องทางการสื ่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
วัดเขาวิเศษ ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๙.๕ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกฎหมายและคดี ต้อง
ดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจ 
เพื่อธำรง และรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
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๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของ

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุก
ภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียน
วัดเขาวิเศษ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการและมีความ
ยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑๐.๑ ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทุกคน ต้อง
ดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และมีความธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบ หรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญา
โครงการ หรือรับจ้างใด ๆ จากโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  

๑๐.๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการ ในการป้องกันหรือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดย
การให้ความร่วมมือในกิจกรรมในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

------------------------------------ 
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Guideline for implementation of Watkhaowiset school 
Intention to Honor in Administrative Watkhaowiset school 

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

1. Duty performing aspect 

Personnel of Watkhaowiset school must perform their duties as state officers 
on moral grounds in accordance with well-established work standards and principle of 
transparency by implementing strict law enforcement with no expectation for 
inappropriate remuneration. 

Guideline 
1.1 Every personnel must perform their duties in accordance with well- 

established work standards by providing services to the public on the basis of fair 

treatment without delay and affect to the Government. 

1.2 Every personnel must perform their duties with equality fairness without  

Discrimination and have a good communicating to benefit of officials together with 

responsible role achievement motivation. 

1.3 Every personnel must perform their duties with morals and ethics in the  

work no expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive without 

the covert benefit. 

1.4 Every personnel must perform the work by reviewing the procedures for  

efficient and up-to-date public service. 

2. Budgetary Management 

Personnel of Watkhaowiset school must be aware and aware of the budgetary 
expenditure that comes from tax of the public. The agency responsible for budgeting, 
drawing up and paying are to be operated with necessary transparency and 
accountability. Follow the principle of Sufficiency Economy. 

Guideline 
2.1 Every personnel must realize to spend the budget according to the 

purpose of value of money and advantage to the government agency actually. 

2.2 Procurement Sections must carry out procurement process transparent  
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and verifiable at all stages as required by law, regulation or ordinances. 

2.3 Finance Divisions must repost the budget spending data accordance with  

the laws and regulations and disclose information repost to the public for transparency 

in budget management which is inconsistent with laws or regulations. 

2.4 All supervisors must control the withdrawal-pay the budget appropriately,  

such as overtime, travel expenses etc. 

3. Administrative Power 

All supervisors must assign the task, evaluate performance, personnel selection 
to work fairly no discriminate as well as command the subordinate to perform duties 
under of law and regulation accurately and correctly. 

Guideline 
3.1 The supervisors must order or assign the tasks correctly fairness based on  

ability, suitably, position, office level, consider to risk and danger equality of personal 

humanitarian and carefulness follows work assignment to be successful. 

3.2 The supervisors must not order or assign any work, in addition to the duties  

in official of the subordinate private business or unsuitable for others. 

3.3 The supervisors must be a neutral Leader without prejudice, with  

responsibility for fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in 

various matters. Including considering the liking for subordinates must always be fair 

and having leadership for their duties. 

3.4 The supervisors or personnel must not use position or the authority in the  

government to exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful 
exploitation. 

4. Property of the Government 

Personnel of Watkhaowiset school must use for the benefit of the government 
and do not take it to unlawful use or intended to any personnel use for their own or 
others. 
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 Guideline 
4.1 All directors at every level must control, maintain the property of  

government is available. If the property is damaged or lost must repost and comply 

with the law and regulations. 

4.2 Borrowing asset of the government, whether inside at Watkhaowiset school  

or outsider must actualize the law or regulations. 

4.3 Procurement Sections must support the method or manual for asset of  

the government regularly system and damage protection in asset of the government. 

5. Modify Corruption-Free 

Every agency must comply with the National Anti-Corruption strategy phase 3 
(B.E 2017 – 2021) the prevention and suppression of corruption and misconduct within 
the Watkhaowiset school and measures involve to modify corruption-free search which 
will ultimately lead decline in corruption cases. 

Guideline 
5.1 All departments must carry out activities and project in line with the  

guidelines of the action prevention and suppression of corruption and the misconduct 

of the Watkhaowiset school For the fiscal year 2017 – 2021, report the results of the 

current fiscal year as required by the board of standards the transparency of 

Watkhaowiset school. 

5.2 All departments must support the implementation of policies or measures  

in the prevention and suppression of corruption and misconduct within the 

Watkhaowiset school. 

5.3 The group directors and all levels must control and monitor the  

performance of subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to 

process when found misconduct. 

5.4 Internal audit group must carry out an internal audit accordance with the  

annual internal audit planning fiscal year which is strictly enforced and directly report 

to the director of Watkhaowiset school. 
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6. Quality 

The personnel of Watkhaowiset school must perform their duties according to 
their responsibilities, based on operational standards, procedures, rules and regulation 
to be neat efficiency and effectiveness with the official duty. 

Guideline 
6.1 The group directors and all levels must behave, discipline, good attitude  

to work and good example to all subordinates follow the code of professional ethics 

for colleagues. 

6.2 The personnel of Watkhaowiset school must perform the duty of providing  

the people with the willingness, politeness and accurate information that is beneficial 

to the government and people. 

6.3 All departments must promote, support for innovation that helps them  

Tooperate correctly and quickly in order to achieve more efficiency. 

7. Communication Performance 

All departments must disclose the information to the public by communication 
channel accurately the public and everybody is easily to visit them. 

Guideline 
7.1 All departments must develop the information on the website that the  

people should acknowledge or is published to the to be correct and up to date. 

7.2 The organization must establishes the information network for providing  

any information or consulting with people on its performance of duty including the 

coordinating officer to facilitate for gathering requests of people. 

8. Improvement Service system 

Watkhaowiset school must improve the wok system to be efficiently, rapidly, 
up to date, population satisfied and encouraged people or visitors. The stakeholders 
or visitors participate in the missions. It also enhances the transparency image of the 
officers and the office and makes the confidence to the public. 
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Guideline 
8.1 All departments improve or revise the work procedures with the guidelines  

for the facilitation of the authorization act on 2015. 

8.2 All departments works for public service, to support the people and the  

external stakeholders such as listening the opinions, planning, operating evaluation 

etc., to ensure transparency of Watkhaowiset school mission. 

8.3 All departments work in the transparency and accountability and use the  

advising and complaining to develop and improve for the efficiency. 

8.4 All departments must promote and support the officers to use the  

information technology for more convenience facilitate, rapidly and efficiency. 

9. Information disclose 

Watkhaowiset school shares the information on the office’s website and the  
office’s website such as news, public relation, communication with people (Social 
Network), procedure or service, management of fraud complaints and channels of 
public participations on website to the public to know the transparency in the 
management and operation of the office. 

Guideline 
9.1 The department of public relations must promote and support all  

departments to follow the guidelines or measures to disclose information to the public 

under the Official Information Act, B.E. 1997 and the laws or rules. 

9.2 All departments must let the people known information of the various  

mission on the office’s website. 

9.3 The public relations department must support the communication on  

social networks such as Facebook, Twitter, Line etc. to the public. 

9.4 All departments must reveal the information in the ways that the office  

assigned to show the transparency. 

9.5 The personnel administration group and the legal affairs and litigation  
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group must do in the ways that the office assigned to show the transparency such as 

recruiting, appointment, personal development, performance evaluation, disciplinary 

action including creating morale for maintaining and preserving the good and talented 

people of the office that harmonize with the missions and the directions of the country 

reform. 

10. Fraud Preventions 

The officers in Watkhaowiset school must work under the will and guidelines 
with honesty, transparency and good governance. All operations must be free from 
corruption and can be investigate that the ways to build the organization culture 
include honesty, transparency, good governance, and professional ethics and 
Sustainable Serve society of educational development. 

Guideline 
11. All directors at every level and personnel must work the will and guidelines 

with honesty, transparency and good governance. 

11.1 All directors at every level must not corruption, misconduct or  

relationship that mutual benefits with the stakeholders who employment contract or 

work as employee. 

11.2 Legal affairs and litigation group must support the risk assessment in  

corruption and LAY DOWN the guidelines and MEASURES for preventing and managing 

the risk corruption in order to prevent the corruption in the office. 

11.3 All work groups must support and focus on the office image to be the  

organization that without corruption and misconduct. Moreover, they will join in the 

activities about preventing, corruption suppression and build the culture organizational 

on the way of anti-corruption. 
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6. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล : ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่ามการ

ประกวดการแข่งขันถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผลงาน “การขับเคลื่อนโรงเรียน
สุจริต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้ WKS Model” 

โดย นายสุวิชา  คีรีรัตน์ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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6.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล : ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการ
ประกวดการแข่งขันถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประเภท ครูผู้สอน 
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ผลงาน “การขับเคลื่อนโรงเรียน
สุจริต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้ WKS Model” 

โดย นายวิทยา  คงหมุน 

ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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6.3 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีเกิดความสามัคคี  
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6.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล : กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “Open 
House”  
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6.5 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล : จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
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6.6 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล : กิจกรรมถอดบทเรียนฐานการ
เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.7 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล : ตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต  
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ภาคผนวก ก 
ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 

เรื่อง ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
บริษัทสร้างการดี และถอดบทเรียน Best Practice ของครู และ

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

เรื่อง    ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี 
                         และ ถอดบทเรียน Best Practice  ของครู  และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต   
                         ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

--------------------------------- 
         ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้  ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                            
ในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ ๕  ประการ  ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และการประกวดแข่งขันกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี  กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสุจริตในสังกัด 
ระหว่างวันที่  16 – 20 กันยายน  ๒๕๖4   ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นั้น 
                  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
Best Practice บริษัทสร้างการดี  และ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการถอดบทเรียน Best Practice ของครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสุจริต ตามมาตรฐานตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้วปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ 
                 1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

1.1 ชนะเลิศ    โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์   คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนวัดควนเมา  คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนบ้านแหลมไทร  คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.4 โรงเรียนบ้านวังล า    คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.5 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง   คุณภาพ ระดับดีมาก 
1.6 โรงเรียนบ้านหนองคล้า   คุณภาพ ระดับดีมาก  
1.7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ   คุณภาพ ระดับดีมาก 
1.8 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ    คุณภาพ ระดับดีมาก 
1.9 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า   คุณภาพ ระดับดีมาก 
1.10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) คุณภาพ ระดับดี 
1.11 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ   คุณภาพ ระดับดี 
1.12 โรงเรียนบ้านนาเกลือ  คุณภาพ ระดับดี 
1.13 โรงเรียนบ้านบางคราม   คุณภาพ ระดับดี 
1.14 โรงเรียนบ้านท่าส้ม   คุณภาพ ระดับดี 
1.15 โรงเรียนบ้านบางสัก   คุณภาพ ระดับดี 
1.16 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วนัครู 2501) คุณภาพ ระดับดี 

/- 1.17 โรงเรียนบ้านซา 
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1.17 โรงเรียนบ้านซา    คุณภาพ ระดับดี 
1.18. โรงเรียนบ้านล าแพะ   คุณภาพ ระดับดี 
1.19 โรงเรียนบ้านดุหุน    คุณภาพ ระดับดี 
1.20 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก   คุณภาพ ระดับดี 
1.21 โรงเรียนบ้านวังหลาม   คุณภาพ ระดับดี 
1.22 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม   คุณภาพ ระดับดี 
1.23 โรงเรียนบ้านคลองลุ   คุณภาพ ระดับดี 

                 2. กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  ของคร ู
2.1 นางปนัสยา  ศุภศรี          ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง    คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.2 นางสาวมาลินี  ปูเงิน    ครูโรงเรียนหัวหิน         คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.3 นางสาวไซเด๊าะ  เอียดวารี   ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.4 นางวนิดา  รักไทรทอง   ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า    คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.5 นายวิทยา  คงหมุน   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.6 นางสาวเจนจิรา  สีแดง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.7 นางสาวจุฑาวรรณ  รายา  ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.8 นางรัชฎาภรณ์  นวลทอง  ครูโรงเรียนบ้านล าแพะ     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.9 นางสาวขวัญจิรา  คงสมุทร  ครูโรงเรียนบ้านบางพระ     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.10 นางรชฏนันท์  พระคง  ครูโรงเรียนบ้านบางสัก     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.11 นางสาววนิดา  จิตต์บุญ  ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วง     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.12 นายวรินทร  พุทธชาด  ครูโรงเรียนบ้านท่าปาบ     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.13 นางสุนิษา  สุขสวสัดิ ์  ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี     คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
2.14 นางสาวสุมลฑา  รามเทพ  ครูโรงเรียนบ้านวังล า     คุณภาพ ระดับดี 
2.15 นางสาวกุลธิดา  ใจบุญ  ครูโรงเรียนบ้านแหลมไทร     คุณภาพ ระดับดี 
2.16 นางสาวสีตีฟาตีม๊ะ  ยากะจิ  ครูโรงเรียนวัดไม้ฝาด     คุณภาพ ระดับดี 
2.17 นางเบญจวรรณ  จิตภักด ี ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง    คุณภาพ ระดับดี 
2.18 นางปรีญา  สุขสังวาล  ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย     คุณภาพ ระดับดี 
2.19 นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย  ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา     คุณภาพ ระดับดี 
2.20 นางศรัญยา  ยีมะแซ   ครูโรงเรียนบ้านแหลมไทร     คุณภาพ ระดับดี 
2.21 นายยุทธนา  เตะต ู  ครูโรงเรียนบ้านแหลม     คุณภาพ ระดับดี 
2.22 นายปรชีา  ตู้ด า   ครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่    คุณภาพ ระดับดี 
2.23 นางสาวนัจญวา  จิตเที่ยง  ครูโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์    คุณภาพ ระดับดี 
2.24 นางสาวสุรสัวรินทร์  อินเรือง  ครูโรงเรียนบ้านนาเกลือ     คุณภาพ ระดับดี 
2.25 นางสาวธิดารัตน ์ อุดมศรี  ครูโรงเรียนบ้านบางคราม     คุณภาพ ระดับดี 
2.26 นางสาวนุชร ี แสวงชอบ  ครูโรงเรียนบ้านบางคราม     คุณภาพ ระดับดี 

                 3. กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  ของผู้บริหารสถานศึกษา  
3.1 นายสุวชิา  คีรีรัตน์    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
3.2 นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง    คุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 

/- 3.3 นางนิรมล  ช่วยธานี   
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3.3 นางนิรมล  ช่วยธานี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน     คุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
3.4 นางนงลักษณ์  เกปัน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า    คุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
3.5 นายสุธารักษ์  พันธ์วงศ์รัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า     คุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
3.6 นายพงศ์ชิตพล  คงรอด   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) คุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
3.7 นายภาคภูมิ  ชมช่วยธานี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลม     คุณภาพ  ระดับดี 
3.8 นางสาวสุมนา  หนูเอียด   รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) คุณภาพ  ระดับด ี
3.9 นางการกวิน  เบญจศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าแพะ     คุณภาพ  ระดับดี 
3.10 นางสาวจินดาวัลย์  นวลใย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี    คุณภาพ  ระดับดี 
3.11 นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่     คุณภาพ  ระดับดี 
3.12 นายวิชิต  เหล่าตระกูลงาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าราบ     คุณภาพ  ระดับดี 
3.13 นางกานดา  เหมือนพรรณราย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ     คุณภาพ  ระดับดี 
3.14 นางบุษราภรณ์  ศรีรักษา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง     คุณภาพ  ระดับดี 
3.15 นายสง่า  วรรณบวร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ     คุณภาพ  ระดับดี 
3.16 นางสาวอรุณศรี  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนพญา     คุณภาพ  ระดับดี 
3.17 นางสาวศุภลักษณ์  พรมสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร     คุณภาพ  ระดับดี 

 

                   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดอืน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖4  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
แนบท้าย MOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน 
 

  ครั้งที่  ๑    (๑ ตุลาคม ........................... - ๓๑ มีนาคม ..............................) 
  ครั้งที่  ๒    (๑ เมษายน ......................... - ๓๐ กันยายน ............................) 

.......................................................................... 
ชื่อผู้รับการประเมิน                                                                       
ตำแหน่ง                วิทยฐานะ                                  เงินเดือน                                 บาท 
สถานศึกษา                                                          สังกัด                                                             .  
สอนระดับชั้น                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                
ชั่วโมงการสอน                               ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน.............................................. วัน ประกอบด้วย 

(๑)  ลาป่วย  ....................................  วัน     (๒)  ลากิจ .................................... วัน  
 

ชื่อผู้ประเมิน .............................................................................................................. .......................................... 
ตำแหน่ง ..................................................................................................................... ......................................... 
 
ตอนที่  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 

 
 
ที ่

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

     ค่า 
น้ำ 

หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

     ค่า 
น้ำ 

หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยพิจารณาจากการสร้างหรือ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน   
การสร้างและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และ
การ  ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน) 

     ๙       ๙  

๒ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน      ๒       ๒  



โดยพิจารณาจากการบร ิหาร
จัดการชั้นเรียน และการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

     ค่า 
น้ำ 

หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

     ค่า 
น้ำ 

หนัก 

คะแนน 
ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓ ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยพิจารณาจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
(คะแนนเต็ม ๑๐) 

     ๒       ๒  

๔ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

     ๑       ๑  

คะแนนรวม ๗๐ คะแนน     
 
ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (๓๐ คะแนน) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

ของ 
ผู้บังคับบัญชา 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
๖ 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 
มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 
การมีจิตสำนึกที่ดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
๕ 

 
 
 
 
 

 



 
คะแนนรวม ๓๐   

ตอนที่  ๓  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐  
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐  

คะแนนรวม ๑๐๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 

ตอนที่  ๔  ผลการประเมิน           

๔.๑  ผลการประเมินตนเอง      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
      

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน   
       (………………………..…………………….)  
      ตำแหน่ง…………………….….……………………….      
        วันที่  .......................................................... 

 
 

๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา      
 ๔.๒.๑  ผลการประเมิน มี ๕  ระดับ  ดังนี้        
   ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป)         

  ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙)         
  ดี  (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)         
  พอใช้  (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙)         
  ปรับปรุง  (ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา)        
๔.๒.๒  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา      

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

       
 



(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
       (……………..……………………………….)    

         ตำแหน่ง……………….………………………….    
    วันที่  ................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  

ผู้รับการประเมิน 
  ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 

                                                                                                   
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน  

  (……………………………………….)    
ตำแหน่ง……………….…….…………………….    

   วันที่  ................................................... 
 

ผู้ประเมิน 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................................ แล้ว 
       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
        ตำแหน่ง : ..................................................................... 
                    วันที่  ............................................... 



                                                            ลงชื่อ : .......................................................... พยาน 
                       (......................................................)  
               ตำแหน่ง : .....................................................................
           วันที่  ............................................... 

 สำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ   
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

คณะกรรมการ 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้ 

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

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

 
                               ลงชื่อ : .................................................ประธานกรรมการ   
                     (……………………………………….)                                         
                               วันที่ : ................................................................ 
 
ลงชื่อ :  ……………………………………………. กรรมการ    ลงชือ่ :  …………………………………………..กรรมการ 
           (……………………………………….)                          (……………………………………….)      
     วันที่  ...............................................                        วันที่  ............................................... 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
             (……………….……………………….)  

       ตำแหน่ง………………………………………………… 



                       วันที่  ..................................................... 
 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
       ............................................................................................................................. .............................. 

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

 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
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ภาคผนวก ค. 
รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในสถานศึกษา 
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รายช่ือคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 

และป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 
รายช่ือคณะทำงาน 

1. นายสุวิชา  คีรีรัตน ์   รองผู้อำนวยยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
2. นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
3. นางสาวมานิตา  พานชาตรี  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
4. นางสิรินยา  คงประสม  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
5. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
6. นางสาวนารีรัตน์  ลบเลือน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
7. นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
8. นางสาววารุณี  เกาะสมัน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
9. นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
10. นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
11. นางสุชาดา  ผลชอบ   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

IT
A

 O
N

LIN
E 2021

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ WWW.WATKHAOWISET.AC.TH 0 7529 1401

รายงานการดาํเนินการตามมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรยีนวดัเขาวเิศษ


