
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ี  พิเศษ/๒๕๖๕           วันที่  ๑   กันยายน  พ.ศ. 256๕ 
เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

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

บัดนี ้คณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที ่อยู ่ในความรับผิดชอบตาม
ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานสำหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 256๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ตามเอกสาร
ดังแนบ 
      1.ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
       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 
       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 
      



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดง
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

(1) เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานต่อ
สาธารณชน 
(2) เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม แสดงถึงความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การ
ประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ 
      

(1) เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
(2) แจ้งผลการดำเนินงานข้อ
ร้องเรียนต่อสาธารณชน 

 
 
 
 



     ๒.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นใน  
ปีงบประมาณ 2565 
      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 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ 
โรงเรียน/บุคคลภายนอกเข้า 
มามีส่วนร่วมในการดำเนิน 
กิจการในโรงเรียน 

1) จัดการประชุมผู้ปกครอง 
และครู 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้/
ความสามารถมาให้ความรู้ความ
เข้าใจดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน 
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 

 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการปรับปรุงโดยการส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณร่วมกันดำเนินการ 
ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยร่วมกันจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
      - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
      - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
     - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสำเนาเอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องแนบมาพร้อมนี ้
         



 จากการท่ีโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานและดำเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การทำงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2564 จนถึงปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีผู้ใดถูกร้องเรียนว่ากระทำการทุจริต 
ประพฤติมิชอบแต่อย่างใด ดังปรากฏตามรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
2564 – 2565  ซึ่งได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว 
          เมื่อผลการประเมินของปีงบประมาณ 2565 เป็นประการใด คณะกรรมการจะได้นำเรียนเสนออีก
ครั้งท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันพฒันาปรับปรุง
มาตรการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
อนุญาตให้ใช้สำเนาหนังสือฉบับนี้แจ้งเวียนครูและบุคลากรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน 
อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ลงนามหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 
 
 
 
                                                                          ลงช่ือ 
                                  ( นางนฤดี  ตุลารักษ์ ) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 


