
 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี 2565 

………… 

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและ  

ความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศซึ่งมีการด าเนินการอย่าง ต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 

มกราคม 2561 ท่ีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  โดยใช้แนวทางและ

เครื่องมือการประเมิน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงได้น าผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.2564 มาวิเคราะห์

ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อก าหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานใน

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน  

- การมาปฏิบัติงานของครูต้องมาท างานก่อนเวลา 08.00 น. และเวลากลับต้องกลับหลังเวลา 16.30 น.  

- การลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา  

- การเข้าสอนต้องเข้า – ออกตรงเวลา  

- การออกนอกสถานศึกษาต้องขออนุญาตผู้มีอ านาจก่อนถึงจะออกนอกสถานศึกษาได้  

2. คุณภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี 

– การด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาประจ าปี โดยให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

จะต้องจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  

- จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  

 



3. การป้องกันปัญหาการทุจริต  

- การใช้งบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องช่วยกันรักษาของใช้ส่วนรวม และใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด

ต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน  

- การใช้อ านาจของผู้บริหารและครูผู้สอนต้องอยู่ในขอบเขตของใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบของ

ทางราชการอย่างเคร่งครัด  

- การป้องกันการทุจริต ต้องด า เนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ผู้รับบริหารทุกฝ่าย  

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กทม. ก าหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

สถานศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในโรงเรียน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผล

ให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในโรงเรียน มีคุณธรรม

และมีความโปร่งใสในการท างาน โดยปราศจากการทุจริตในทุกแบบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตใน

สถานศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะม าณ  พ . ศ .  2 5 6 3 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้ได้  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาและน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและ

ในระดับปฏิบัติ พร้อมท้ังน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการการปฏิบัติงาน โดยมีกรอบการ

ประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8) การปรับปรุง

ระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 



ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สรุป

ผลได้ดังนี้  

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้คะแนน 92.06 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A 

1.2 ผลคะแนนการประเมินจ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ปรากฏผลดังตาราง  

แหล่งข้อมูล ค่าน  าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนน ITA 
IIT 30 30  

92.06 EIT 30 30 
OIT 40 32.06 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการ

ท างานเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                   

ได้วิเคราะห์ผลการประเมินและได้ข้อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนท่ีจะต้องพัฒนาไว้ ดังนี้  

 จุดแข็ง  

พิจารณาจากตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากคะแนนสูงสุดไปหาคะแนน

ต่ าสุดจากค่าคะแนนเฉล่ียท่ีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ด าเนินการดีอยู่แล้วและมีผลคะแนนอยู่ใน

ระดับ A ของการประเมิน 

 ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนา  

พิจารณาจากตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสท่ีมีค่าคะแนนต่ าสุดของแต่ละ

เครื่องมือประเมิน 

 



การน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสู่มาตรการ 

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

1.ประเด็นที่ ต้องพัฒนาในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

จากผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีควรพัฒนาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส พิจารณาจาก

ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดท่ีมีค่าคะแนนต่ าเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง

พัฒนา มีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตาม มาตรการดังนี้  

1. แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

2. ให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตอบตัวช้ีวัด OIT จ านวน 43 ข้อ พัฒนางานตามเกณฑ์การประเมิน

และเผยแพร่ โดยมีผู้รับผิดชอบตามค าส่ังโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ท่ี ๗๗/๒๕๖๕ นางสาววิวรรณ แซ่จิว   

ประธานกรรมการ นางสาววาสนา บุญมา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เป็นกรรมการในการร่วมกันด าเนินงาน 


