
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ี         /๒๕๖๔           วันที่  ๑   กันยายน  พ.ศ. 256๕ 
เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

ตามที่คณะกรรมการการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 256๔ ได้นำเรียนการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 256๔ ท้ังนี้
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่ วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 256๕ ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบ
แล้วได้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี ้คณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที ่อยู ่ในความรับผิดชอบตาม
ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานสำหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 256๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ตามเอกสาร
ดังแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ         
         
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                 ลงช่ือ  
                                  ( นางนฤดี  ตุลารักษ์ ) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

 
 
 

 
 



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 

______________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม “การประเมินโดยใช้ชื่อว่าคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
        ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง ดำเนินการโดยมุ่งหวัง
ให้ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ 
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
        ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงานในภาครัฐท่ีรับการ
ประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การ
ดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนิน ภาครัฐของ
ประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน ป.ป.ช ได้ กำหนดเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
               1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
               2. การใช้งบประมาณ 
               3. การใช้อำนาจ 
               4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
               5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
               6. คุณภาพการดำเนินงาน 
               7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
               8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
               9. การเปิดเผยข้อมูล 
             10. การป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มิี 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
           1. แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อำนาจ ทรัพย์สินของ
ทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
            2. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrityand Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานท่ี
ประเมินประกอบด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
            3. แบบตรวจการ เป ิ ด เ ผยข ้ อม ู ลสาธ ารณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
           เกณฑ์ระดับการประเมิน 7 มีระดับ ดังนี้ 
                    ผลคะแนน 95 –100 คะแนน ระดับ AA 
                    ผลคะแนน 85 –94 คะแนน ระดับ A 
                    ผลคะแนน 75 –84 คะแนน ระดับ B 
                    ผลคะแนน 65 –74 คะแนน ระดับ C 
                    ผลคะแนน 55 –64 คะแนน ระดับ D 
                    ผลคะแนน   0 –49 คะแนน ระดับ F 
 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
             จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษา ประจำปี 
2564 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พบว่าสถานศึกษา มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับ B คะแนนท่ีได้ 83.83 ซึ่งตัวชี้วัดปการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉล่ีย 99.14  ส่วนตัวชี้วัด
ท่ีได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 43.75 
             โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษา ประจำปี 
2564 โรงเรียนคองฉนวนวิทยา สามารถจําแนกเป็นรายตัวชี้วัด จากคะแนนร้อยละเฉล่ียสูงสุดถึงคะแนนร้อย
ละต่ำสุด ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานภาพรวมของสถานศึกษา ประจำปี 2564 

ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าท่ี                                            ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.14 
ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการส่ือสาร                                   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.90 
ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน                                    ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.76 
ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน                                   ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.68 
ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ                                                ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 98.40 
ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต                                 ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 97.71 
ตัวชีว้ัด การใช้งบประมาณ                                          ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 96.69 
ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ                               ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 95.70 
ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล                                           ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 80.92 
ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต                                       ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 43.75 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 



2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อ
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนา ตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้ 

     จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
     1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.14 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาของตนเองในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น มุ่งผลสำเร็จของงานให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัวและมีความรับผิดชอบต่อในหน้าท่ี หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตนเองต้องพร้อม
รับผิดชอบ 
     2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.90 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกท้ังมีช่องทางในการรับฟังคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีการชี้แจงและตอบการให้บริการมีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 
      ๓. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.76 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ของบุคลากรในสถานศึกษา โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและ
จะต้องเป็นอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
      4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.68 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดีขึ้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานการ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู ้มาติดต่อเข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน การให้บริการให้ดีขึ้นปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
     5. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๘.๔๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู ้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง
ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามการประเมินผลการตำแหน่งหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงานการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน การให้ทุนการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ ปราศจากการซื้อขายตำแหน่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 



     6. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.71 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม การนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานการร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเมื่อ
พบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
      7. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.69 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ให้ว่าหน่วยงานความสำคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
      8. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.70 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการดำเนินการต่างของหน่วยงานๆ ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปกลุ่มหรือพวกพ้อง 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีระบบ ที่ชัดเจนและสะดวก
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องมี การขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 

      จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
     ๑. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.92 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ 
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 
5 ประเด็นคือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
     ๒. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75 เป็นคะแนนจากการ 
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้ 
บริการ การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 



     ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาและหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น คือ การเปิดเผย
ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
ครบถ้วนตาม องค์ประกอบด้านข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนระดับผลการประเมินท่ีสูงขึ้น
ในรอบถัดไป 
 
3. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
           จากผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาทาง 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ขัน้ตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวมให้แก่นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน 

1) จัดการบรรยายให้ความรู้ 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมให้แก่นักเรียนและบุคคลากร
ของโรงเรียนโดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมประจำเดือนของโรงเรียน 
2) จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
4) ครูท่ีปรึกษาประจำช้ันสอดแทรก
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมใน
ช่ัวโมงโฮมรูม 

- กลุ่มบริหารงาน 
 กิจการนักเรียน 
- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยายน 
2565 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
โรงเรียน/บุคคลภายนอกเข้า 
มามีส่วนร่วมในการดำเนิน 
กิจการในโรงเรียน 

1) จัดการประชุมผู้ปกครอง 
และครู 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้/ความฃ
สามารถมาให้ความรู้ความเข้าใจ
ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน 
3) มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจ 
สอบบัญชีภายหลังจากการปิดบัญชี
ประจำปีงบประมาณตามท่ี
คณะกรรมการโรงเรียนฯ เห็นชอบ
ตรวจสอบ 
4) มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
รับพัสดุ/กำหนดคุณลักษณะ 
ของพัสดุ 

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มบริหารงานงบ 
ประมาณ 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยายน 
2565 



มาตรการ ขัน้ตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
มีแนวปฏิบัติการต่อต้านการ 
ทุจริตร่วมกัน 

1) ประชุมบุคลากรของโรงเรียน เพื่อ
ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตโดยบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ของโรงเรียน 

- ทุกหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยายน 
2565 

การส่งเสริมคุณลักษณะ 5 
ประการ ให้เกิดกับนักเรียน 

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาดำเนิน 
การส่งเสริมคุณลักษณะ 5 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1) ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่
ครูและบุคคลกรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
2) แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงานตามโครงการ 
3) การดำเนินกิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีโรงเรียนดำเนิน 
การจัดขึ้นทั้งกิจกรรมหลักใน
โครงการโรงเรียนสุจริตและกิจกรรม
อื่น ๆ 
4) การนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะ5 ประการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป 

- กลุ่มบริหารงาน 
 กิจการนักเรียน 
- กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายในวันท่ี 
1 ตุลาคม 2564 และ 
วันท่ี 30 กันยายน 
2565 

 
การพัฒนาหรือการแก้ไข แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
1. แต่งต้ังคณะทำงานกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน 
4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายข่าว ปิดประกาศ เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ 
วารสาร เป็นต้น 

 


