
                บนัทึกข้อความ 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ท่ี        /2565                                            วันท่ี  2 กันยายน 2565 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
 
 

ตามท่ีคณะกรรมการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 ได้นำเรียนการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 
ทั้งนี ้เพื ่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี ้คณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที ่อยู ่ในความรับผิดชอบตาม
ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานสำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเน ินงานของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565                          
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.01 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ี
จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  
(2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.75 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล โดยหน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็นคือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
(2) การบริหารงาน  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
(3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ข้อมูล



ที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน 2 ประเด็น คือ  
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การ
จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏบิัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1 . ก ารทบทวนน โยบายห รื อ
มาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2.จัดทำแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจร ิตของ
หน่วยงาน 
3.  การตรวจสอบการท ุจร ิต ,
ลงโทษทางวินัย  
4. การนำผลการตรวจสอบของ 
ฝ่ายตรวจสอบ ทั ้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป 
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
5.การร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 
การป้ องก ันการท ุ จร ิ ตอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
2.สร้างความตระหนักในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงาน
และทบทวนนโยบายที่เกี ่ยวข้อง
ก ับการป ้องก ันการท ุจร ิ ต ใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1.หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็นคือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
(2) การบริหารงาน  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
(4) ก า ร บ ร ิ ห า ร แ ล ะ พ ั ฒ น า
ทรัพยากร 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

1.มีการจัดการประชุมเพ ื ่อทำ
ความเข้าใจการประเมินในส่วน
ต่างๆของตัวชี ้ว ัดและน้ ำหนัก
คะแนน รวมถึงการสร ้างความ
ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ 
ต ล อ ด จ น ก า ร แ บ ่ ง ห น ้ า ท่ี
รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ 
2.ผู ้ท ี ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องสามารถ
ดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน มีผู้
ที ่มีความรู้ความสามารถมาดูแล
ควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียน ทำให้การเปิดเผยข้อมูล



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
นั้นสามารถเปิดเผยสู่สาธารณชน
ในส่วนต่างๆได้  

ตัวชี ้วัดที ่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3.การประเม ินความเส ี ่ยงการ
ทุจริต ประจําปี 
4.การดําเนินการเพื่อจัดการความ 
เส่ียงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.แผนปฏิบ ัต ิการป้องก ันการ
ทุจริตประจําปี 
7.รายงานการกํากับติดตามการ 
ดําเนินการป้องกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการดําเนินการ 
ปองกันการทุจริต 
9.มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสภายในหนวยงาน 
10.การดําเนินการตามมาตรการ 
สงเสริมคุณธรรมและความโปรง
ใส 
ภายในหนวยงาน 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 
การป้ องก ันการท ุ จร ิ ตอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การดําเนินการป้องกันการทุจริต 
3.มีช่องทางให้บ ุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่ วม ในการ ให้ ข้อ เสนอแนะ /
รอ้งเรียนได้ 
4.มีการกําหนดมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปรงใสให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเส่ียงจากการทุจริตและ 
กําหนดผู้รับผิดชอบ มีการกํากับ 
ติดตามอยางสม่ำเสมอ 
5. มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการ 
ป้องก ันการทุจร ิต ในหลายๆ 
รูปแบบ 
6. สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อยา่งเท่าเทียมกัน 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
(1 )  ส ่ ง เสร ิมความโปร ่ ง ใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง 
ร้องเรียน 

จัดทำมาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต ได้แก่ 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- หลักเกณฑ์ มาตรการและ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ 
ทุจร ิตและประพฤติม ิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนปากน้ำหลัง
สวนวิทยา 
- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
- มาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย 
พินิจ 

 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการปรับปรุงโดยการส่งเสริมความ

โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ร่วมกันดำเนินการ
ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยร่วมกันจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาครบถ้วนแล้ว รายละเอียดดัง

ปรากฎตามสำเนาเอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องแนบมาพร้อมนี้ 
 

จากการที่โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การทำงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีผู้ใดถูกร้องเรียนว่ากระทำการ



ทุจริต ประพฤติมิชอบแต่อย่างใด ดังปรากฏตามรายงานผลการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นประการใด คณะกรรมการฯ จะได้นำเรียนเสนอ
อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาได้ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
    

                      ลงช่ือ 
                                                                ( นายสุทิน สุทธิสิน ) 
                                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

        ลงช่ือ 
                                                                               ( นายทินกฤต  แซ่ตั้ง ) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
 

 


