
 
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
โรงเรียนประถมนนทรี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขเร่งด่วน จากข้อมูลปีงบประมาณ 2563 

ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ค่าคะแนน 36.68 (ร้อยละ 91.70)  เมื่อพจิารณาผลการประเมิน
รายตัวช้ีวัดย่อย พบว่ามีตัวช้ีวัดที่ต้องเร่งพฒันาและแก้ไขเร่งด่วน อยู่จ านวน 1 ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
   - ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหาร ได้คะแนน ร้อยละ 62.50 ข้อที ่O10, O12, O13 

ข้อ ข้อมูล ประเด็นการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

รายชื่อผู้ก ากับ 
ติดตาม 

O10 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

-แสดงแผนการด าเนินภารกจิ
ของหน่วยงานทีม่ีระยะ 1 
ปีงบประมาณ 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผน
ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการหรือกจิกรรม 
งบประมาณที่ใช้ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการ  
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับ
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน ์

นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

รายงานการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงาน กันยายน 2561 
และ กันยายน ปี 2562 

นางสาวทัศนนันท์ 
เกลี้ยงไธสง 
นางสาวสนธยา  
คันธาวัฒน ์

นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

O13 คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัตงิาน 

การปฏิบัตงิานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจหลัก/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจหลัก 
การแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

งานบรหิาร 4 ฝ่าย นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจาก แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการค่อนข้างมาก ท า
ให้โรงเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการประเมนิท าให้ข้อมลูที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่
ตรงตามข้อพจิารณา หรือขาดความสมบูรณ์ไม่ครบตามองค์ประกอบทีก่ าหนด สง่ผลให้ไม่ได้รับการพจิารณาให้
คะแนนในรายการดังกล่าว 



 
 
ผลการก ากับนิเทศ ติดตาม  

1. แนะน าให้มีผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดท าภาระงานทีจ่ะใช้ร่องรอบการท างานตอบค าถาม OITใน การประเมิน ITA     
   2021 โดยให้ดูการวิธีการน าเสนอเนื้อหา จาก เว็บไซตป์ระชารัฐ และเว็บไซต์ ของส านักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. ทบทวนค่าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน ITA ป ี2563 เทียบและรอ่งรอยหลักฐานที่ตอบแบบ OIT 

3. ติดตามการเตรียมข้อมลูของผู้รบัผิดชอบ ส าหรับการตอบข้อมูล OIT ควบคู่กับคู่มือการประเมินITA 2021 

4. นัดก าหนดการส่งงาน ตรวจแจง้ผลการตรวจงานนัดหมาย ผ่านไลน์ส่วนตัว เข้าพบให้ค าแนะน า  

    Coach การตอบข้อมลูเป็นรายตัวช้ีวัดหลงัการเลกิงานการปรบัแกง้านตามประเด็นในคู่มอืฯ 

สรุปการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายงานการก ากบัติดตาม ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบรหิาร เก็บร่องรอย
หลักฐานการตอบค าถาม OIT บรรลุตามเป้าหมาย น าข้ึนเปดิเผยข้อมลูใน www.prathomnonsee.ac.th ได้ 

 

   - ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้คะแนน ร้อยละ 80.00 ข้อที ่O31 

ข้อ ข้อมูล ประเด็นการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายชื่อผู้ก ากับ 
ติดตาม 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าป ี

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ของบุคลากร
ในสถานศึกษา  
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน 
ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรือ่ง 
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรือ่ง
ร้องเรียน) 

นางสาวสุกญัญา   
รักวงษ์ฤทธ์ิ 
นางสาวอรนิชา     
สุดใจ 
สิบเอกหญิงอัญชนา 
สุทธิสนธ์ 

นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

ผลการก ากับนิเทศ ติดตาม  

1. แนะน าให้มีผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดท าภาระงานทีจ่ะใช้ร่องรอบการท างานตอบค าถาม OITใน การประเมิน ITA     
   2021 โดยให้ดูการวิธีการน าเสนอเนื้อหา จาก เว็บไซตป์ระชารัฐ และเว็บไซต์ ของส านักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. ทบทวนค่าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน ITA ป ี2563 เทียบและรอ่งรอยหลักฐานที่ตอบแบบ OIT 



 
3. ติดตามการเตรียมข้อมลูของผู้รบัผิดชอบ ส าหรับการตอบข้อมูล OIT ควบคู่กับคู่มือการประเมินITA 2021 

4. นัดก าหนดการส่งงาน ตรวจแจง้ผลการตรวจงานนัดหมาย ผ่านไลน์ส่วนตัว เข้าพบให้ค าแนะน า  

    Coach การตอบข้อมลูเป็นรายตัวช้ีวัดหลงัการเลกิงานการปรบัแกง้านตามประเด็นในคู่มอืฯ 

สรุปการก ากับติดตามการด าเนินงาน สรปุการจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดรุายเดือน เก็บร่องรอย
หลักฐานการตอบค าถาม OIT บรรลุตามเป้าหมายน าข้อมูลข้ึนเปิดเผยข้อมลูใน 
www.prathomnonsee.ac.th ได ้

 

   - ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้คะแนน ร้อยละ 85.71 ขอ้ท่ี O23 

ข้อ ข้อมูล ประเด็นการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

รายชื่อผู้ก ากับ 
ติดตาม 

O23 สรปุผลการจัด
จ้าง หรือการ
จัดหาพสัดุราย
เดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างของสถานศึกษา (แบบ 
สขร.1) 
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซือ้ หรอื
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรอืจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือ ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคา ที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลง
ในการซื้อหรอืจ้าง  
-จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
(กรณีไม่มกีารจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดใหเ้ผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)  
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวธารารัตน์ 
รวมศิลป ์
นางสาววัลลภา 
พลับน้อย 

นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

 

 



 

ผลการก ากับนิเทศ ติดตาม  

1. การก ากับ ติดตามสรปุการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุรายเดือน ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. แนะน าให้มีผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดท าภาระงาน ตามคู่มือการประเมิน ITA 2020 และประเด็นข้อค าถาม 
การเกบ็ ข้อมูล ที่จะใช้ร่องรอยการท างานในปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ก าหนดในคู่มือฯ จ านวน ๔ ประเด็น  
3. ติดตามข้อมูล สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) รายเดือน และในเดือนใดที่มี่การจัดซือ้
จัดจ้างต้องแนบบันทึกข้อความทีผู่บ้ังคับบัญชาลงนาม เพราะรายการข้อมูล จะใช้แนบรายงานเป็นภาคผนวก
การรายงงาน ตอบค าถาม OIT ในการประเมิน ITA 2020 

4. และแนะน าการท าบันทึกเสนอผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงนามในกรณีเดือนที่ไม่มีการจัดซือ้จัดจ้าง 

5. ผู้ก ากับติดตามงาน ทบทวนข้อมลูทีจ่ัดเก็บตามตัวช้ีวัดย่อยที่ O23 สรปุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน  
6. แนะน าการจัดท ารายงานการตอบค าถาม ตามประเด็นใน O23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุ
รายเดือน การน าไฟล์ข้อมลูมาต่อเรียงลบัทุกเดือน เดือนใดที่ไม่ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ
รายเดือน ให้แทรกด้วยบันทึกข้อความ  
7. นัดหมายก าหนดการสง่งาน ตรวจแจ้งผลการตรวจงาน นัดหมาย ผ่านไลนส์่วนตัว เข้าพบให้ค าแนะน า  
Coach การตอบข้อมูลเป็นรายตัวช้ีวัด โดยการประสานงานการก ากบัติดตามผ่านระบบไลน ์เพราะเจ้าหน้าที ่
Work From Home เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ( COVID -19)  
 

สรุปการก ากับติดตามการด าเนินงาน สรปุการจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดรุายเดือน เก็บร่องรอย
หลักฐานการตอบค าถาม OIT บรรลุตามเป้าหมายน าข้อมูลข้ึนเปิดเผยข้อมลูใน 
www.prathomnonsee.ac.th ได ้

 

   - ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้คะแนน ร้อยละ 88.88 ข้อที ่O3  

ข้อ ข้อมูล ประเด็นการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

รายชื่อผู้ก ากับ 
ติดตาม 

O3 อ านาจหน้าที ่ ข้อมูลหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมาย 

นายอรรครพล 
รัตนวัน 

นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

 

 

 



 

ผลการก ากับนิเทศ ติดตาม  

1. แนะน าให้มีผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดท าภาระงานทีจ่ะใช้ร่องรอบการท างานตอบค าถาม OITใน การประเมิน ITA     
   2021 โดยให้ดูการวิธีการน าเสนอเนื้อหา จาก เว็บไซตป์ระชารัฐ และเว็บไซต์ ของส านักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. ทบทวนค่าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน ITA ป ี2563 เทียบและรอ่งรอยหลักฐานที่ตอบแบบ OIT 

3. ติดตามการเตรียมข้อมลูของผู้รบัผิดชอบ ส าหรับการตอบข้อมูล OIT ควบคู่กับคู่มือการประเมินITA 2021 

4. นัดก าหนดการส่งงาน ตรวจแจง้ผลการตรวจงานนัดหมาย ผ่านไลน์ส่วนตัว เข้าพบให้ค าแนะน า  

    Coach การตอบข้อมลูเป็นรายตัวช้ีวัดหลงัการเลกิงานการปรบัแกง้านตามประเด็นในคู่มอืฯ 

5. ทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนหน้าผูร้ับผิดชอบ เช่น ผู้ดูแลระบบ ดังนั้นควรใหผู้้ทีร่ับผิดชอบคนเดมิได้อธิบาย 

    กระบวนการข้ันตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รบัผิดชอบใหม่ หรอืประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกบั 

    กระบวนการและข้ันตอนการประเมิน หรอืกระตุ้นใหผู้้รบัผิดชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 
 6. ทางโรงเรียนต้องปรับปรงุเว็บไซต ์ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุมครบถ้วน 

สรุปการก ากับติดตามการด าเนินงาน สรปุการจัดซือ้จัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดรุายเดือน เก็บร่องรอย
หลักฐานการตอบค าถาม OIT บรรลุตามเป้าหมายน าข้อมูลข้ึนเปิดเผยข้อมลูใน 
www.prathomnonsee.ac.th ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่งโรงเรียนประถมนนทรี 
                                                        ท่ี   41   /2564 

           เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม  
                 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                        (การประเมินสถานศึกษาออนไลน์: ITA Online 2022) 

     ตามที่โรงเรียนประถมนนทร ีเป็นสถานศึกษา ที่รบัการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงานจาก ส านักงาน ป.ป.ช. และขยายผลเพื่อพฒันาการยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ์ประจ าปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที ่1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 
2564 และก าหนดให้หน่วยงานที่รบัการประเมิน วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ แต่ละตัวช้ีวัด
ประเด็นที่เป็นข้อบกพรอ่งหรือจุดอ่อนแตล่ะตัวช้ีวัด ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพฒันาให้ดีย่ิงข้ึน 
และก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคลอ้งกบัตัวช้ีวัดและมี
มาตรการในการขับเคลื่อน การสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัผลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมิน ฯน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดและรายละเอียดของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนแตล่ะตัวช้ีวัด ที่ต้องแก้ไข
โดยเรง่ด่วน และประเด็นที่ตอ้งพฒันาให้ดีย่ิงข้ึน กิจกรรมประเมินสถานศึกษาออนไลน ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (การประเมิน ITA Online 2021) ดังนี ้
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

     1.1 นายชาตรี      นามคุณ    ประธานกรรมการ  
  1.2 นางสาวภัทรพร    ภูบุญทอง    รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสาวทัศนนันท ์  เกลี้ยงไธสง     กรรมการ 
  1.4 นางสาวภาระวี  สุทธิฉันท ์  กรรมการ 
  1.5 นางสาวเบญจมาศ  ตันเที่ยง   กรรมการ 
  1.6 นางสาวธีวาวรรณ    พันธ์ด ี    กรรมการ 
  1.7 นางสาวสุมณฑา   วงษ์สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 
มีหน้าท่ี วางแผน ประสานงาน อ านวยการและ ติดตามช่วยเหลือ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน)์ ITA Online 2021 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อน 
แต่ละตัวช้ีวัดที่ต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน และประเด็นที่ตอ้งพฒันาให้ดีย่ิงข้ึน กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประเมนิ ITA Online 2021) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คณะกรรมการก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

     1.1 นายชาตรี      นามคุณ    ประธานกรรมการ  
  1.2 นางสาวภัทรพร    ภูบุญทอง    รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางสาวทัศนนันท ์  เกลี้ยงไธสง     กรรมการ 
  1.4 นางสาวภาระวี  สุทธิฉันท ์  กรรมการ 
  1.5 นางสาวเบญจมาศ  ตันเที่ยง   กรรมการ 
  1.6 นางสาวธีวาวรรณ    พันธ์ด ี    กรรมการ 
  1.7 นางสาวสุมณฑา   วงษ์สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี จัดท ามาตรกรสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ITA 
Online 2021 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นตัวช้ีวัดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน แต่ละตัวช้ีวัดที่
ต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน และประเด็นที่ต้องพฒันาให้ดีย่ิงข้ึน 

คณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

     1.1 นายชาตรี      นามคุณ    ประธานกรรมการ  
 1.2 นางสาวภัทรพร    ภูบุญทอง    รองประธานกรรมการ 

   1.3 นางสาวภาระวี    สุทธิฉันท์   กรรมการ 
 1.4 นางสาวสุมณฑา   วงษ์สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
   1.5 นางสาววัลลภา   พลับน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  
   1. นิเทศ/ก ากับติดตามการด าเนินงานการขับเคลื่อนการด าเนินงาน กิจกรรมประเมิน ITA ออนไลน์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2. ก ากับติดตาม การด าเนินงานรายตัวช้ีวัดย่อยที่เป็นประเดน็ตัวช้ีวัดที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อน  
ในแต่ละตัวช้ีวัดที่ต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน ให้สามารถตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของประเมินสถานศึกษาออนไลน ์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  
    3. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการภายในก าหนด 

 



 

 
    ให้คณะกรรมการที่ได้รบัแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัแต่งตั้งอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพการท างานและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกดิข้ึนด้วยความรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก ่
ทางราชการเป็นส าคัญ 

 

  สั่ง  ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ( นายชาตรี  นามคุณ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 



                                                รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศ โรงเรียนประถมนนทรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
                         เรื่อง มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
                                           ลงวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

มาตรการ  
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ  
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  
 

หมายต ุ 
 

1. การป้องกัน
การทุจริต  
 

1. จัดท าโครงการ/
กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือ
สนับสนุนใหเ้กิดการ
พัฒนาและยกระดบั
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสของ
สถานศึกษา  
2. ด าเนินการเพือ่
ป้องกันการทจุริต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บรหิาร การ
ประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริต  
วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
  

งานนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การด าเนินงาน  
นางสาวสุมณฑา 
วงษ์สวัสดิ ์

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30  
มิถุนายน 2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564  

 



 

มาตรการ  
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ  
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

หมายต ุ 
 

 3. ด าเนินการทบทวน
และจัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทจุริต โดยก าหนด
มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินฯ  
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
5. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

   

2. การเปิดเผย
ข้อมูล  
 

1. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนด
ข้ันตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที ่ที่
เกี่ยวข้องกบัการ
เผยแพร่ข้อมลูต่อ
สาธารณะ  
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
3. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

ประชาสมัพันธ์  
 งานเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

 

 

 



 
 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

3. การปฏิบัติ
หน้าที ่ 
 

1. มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
2. ก าหนดรายละเอียด
การปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่ตามต าแหนง่
งาน  
3. มีคู่มือหรอืมาตรฐาน
การใหบ้ริการ แผนผัง
หรือแผนภูม ิ 
การใหบ้ริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บรกิาร ระบุ
ผู้รบัผิดชอบ  
ที่สามารถติดต่อได้  
4. ให้บริการผูม้าติดต่อ
ตามล าดับ  
5. จัดท าข้อมูลสถิต ิ
การใหบ้ริการในงานที่
รับผิดชอบ  

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ยายน 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

4.การใช้
งบประมาณ  
 

1. แสดงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานประจ าป ีซึ่ง
มีรายละเอียดของ
แหล่งที่ได้จัดสรรตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย  
2. ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย  
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
5. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

กลุ่มบรหิารการเงิน
และสินทรัพย/์  
นางสาวภัทรพร  
ภูบุญทอง 

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
วันที่ 30 มิถุนายน
2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
 
ครั้งที ่2  
กันยายน 2564  

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

5.การใช้อ านาจ  
 

1. ก าหนดนโยบาย/
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน  
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากร
เพื่อใหส้ิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้ง
เป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัต ิ 
2. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  

6.การใช้
ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ  
 

1. ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช้
ทรัพยส์ินของราชการ  
2. แจ้งข้ันตอนการขอ
อนุญาตการขอยมืที่
ถูกต้อง  
3. มีมาตรการการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ  
4. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธ์ด ี

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  

 

 

 

 

 



 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

6. การใช้
ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ  
 

1. ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช้
ทรัพยส์ินของราชการ  
2. แจ้งข้ันตอนการขอ
อนุญาตการขอยมืที่
ถูกต้อง  
3. มีมาตรการการ
ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ  
4. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธ์ด ี

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  

7.การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต  
 

1. ทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ป้องกันการทจุริตใน
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
2. จัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน  
3. จัดท ามาตรการการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทจุริตภายใน
หน่วยงาน เพื่อป้องกัน
การทจุริตในหน่วยงาน  
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
5. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
นางสาวภาระวี 
สุทธิฉันท ์

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  



 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

8. คุณภาพ 
การด าเนินงาน  
 

1. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ข้ันตอน 
และระยะเวลาที่
ก าหนด และ
ผู้รบัผิดชอบชัดเจน  
2. ก ากับติดและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
4. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน  

กลุ่มนเิทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา/  
นางสาวสุมณฑา  
วงษ์สวัสดิ ์
 

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  

9. ประสทิธิภาพ
การสือ่สาร  
 

1. เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรือ่งต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางทีห่ลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซบัซ้อน โดย
ข้อมูลทีเ่ผยแพร่ต้อง
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปจัจบุัน  
2. จัดให้มีช่องทางให้
ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การด าเนินงาน/การ
ให้บรกิาร  
 

ประชาสมัพันธ์  
 งานเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถนุายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  

 

 



 

 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

 และมีการช้ีแจงในกรณี
ที่มีข้อกังวล สงสัยได้
อย่างชัดเจน รวมถึงจัด
ให้มีช่องทางใหผู้้มา
ติดต่อ สามารถ
ร้องเรียนการทจุริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
4. เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

   

10. การปรบัปรุง
ระบบ  
การท างาน  

1. ปรับปรงุพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น  
2. น าเทคโนโลยมีาใช้
ในการด าเนินงาน 
เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  
  

กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 
นางสาวธีวาวรรณ 
พันธ์ด ี

มิถุนายน- 
กันยายน2564  
 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่1  
ภายวันที่ 30 
มิถุนายน2564  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
ครั้งที ่2  
ภายวันที่ 30
กรกฎาคม  
2564  

 

 
 
 
 
 



 
 

มาตรการ 
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายต ุ
 

 3. เปิดโอกาสให้
ผู้รบับริการ หรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วม ในการปรับปรงุ 
พัฒนา การด าเนินงาน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการ และควร
ให้ความส าคัญกบัการ
ปรับปรงุการ
ด าเนินงานให้มีความ
โปรง่ใสมากขึ้น  
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ  
5. แจ้งเวียนและ
เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


