
บันทึกข(อความ 

 

ส0วนราชการ  โรงเรียนทับปุดวิทยา 

ท่ี    11 มกราคม 2564 

เร่ือง   รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส?งเสริมคุณธรรมและความโปร?งใสภายในหน?วยงาน  

เรียน   ผูHอํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 ตามที่คณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะหLผลการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสใน การ

ดําเนินการ ของหน?วยงานภาครัฐ ปOงบประมาณ 2563 ไดHรายงานผลการประเมินและวิเคราะหLผลการประเมิน

คุณธรรมและ ความโปร?งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยาประจําปOงบประมาณ 2563 ทั้งน้ีเพื่อใหH

ไดHขHอเสนอแนะใน การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร?งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน และนํา

ขHอเสนอแนะไปจัดทํา มาตรการในการปVองกันและปราบปรามการทุจริตในการบริหารงานต?าง ๆ ของโรงเรียน 

พรHอมทั้งนําผลการประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนในปOงบประมาณ 

2564 ใหHเปYนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลและความโปร?งใสตรวจสอบไดH ความละเอียดแจHงแลHว

น้ัน 

 บัดนี้ คณะกรรมการไดHดําเนินการปรับปรุงมาตรการตามขHอเสนอแนะและแนวทางการนําผลการ

วิเคราะหL ไปสู?การปฏิบัติของโรงเรียนสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดําเนินงานของ 

โรงเรียน ประจําปOงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบรHอยแลHวดังต?อไปน้ี 

 1. ตัวช้ีวัดท่ีต(องปรับปรุงและพัฒนา มีดังน้ี 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปHดเผยข(อมูล ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขHอมูลพื้นฐาน ไดHแก? ขHอมูลพื้นฐาน ข?าว

ประชาสัมพันธL และการ ปฏิสัมพันธLขHอมูล (2) การ บริหารงาน ไดHแก? แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงานและการ

ใหHบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดHแก? แผนการใชH จ?ายงบประมาณประจําปO และการจัดซื้อจัดจHาง

หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดHแก? นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑLการบริการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) 

การส?งเสริมความโปร?งใสในหน?วยงานไดHแก? การจัดการเรื่องรHองเรียนการทุจริต และ การเป̀ดโอกาสใหHเกิดการ

มีส?วนร?วม ซึ่งการเผยแพร?ขHอมูลในประเด็นขHางตHนแสดงถึงความโปร?งใสในการบริหารงาน และการดําเนินงาน

ของหน?วยงาน ควรมีการพัฒนาคู?มือการปฏิบัติงาน คู?มือการใหHบริการ การแสดงขHอมูลสถิติการ ใหHบริการต?าง 

ๆ ของหน?วยงานใหH มีความชัดเจนมากข้ึน 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การปMองกันการทุจริต การเผยแพร?ขHอมูลที่เปYนปcจจุบันบนเว็บไซตLของหน?วยงาน 

เพื ่อเป`ดเผยการดําเนินการต?าง ๆ ของหน?วยงานใหHสาธารณชน ไดHรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ

ดําเนินการเพื่อปVองกันการทุจริต ไดHแก? เจตจํานงสุจริตของผูHบริการ การ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการปVองกัน

การทุจริต การเสริมสรHางวัฒนธรรมองคLกร และแผนปฏิบัติการปVองกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพ่ือ

ปVองกันการทุจริต ไดHแก? มาตรการภายในเพ่ือส?งเสริมความโปร?งใสและปVองกันการทุจริต ซ่ึง การเผยแพร?ขHอมูล

ในประเด็นขHางตHนแสดงถึงความพยายามของหน?วยงานท่ีจะปVองกันการทุจริตในหน?วยงานใหHลด นHอยลงหรือไม?



สามารถเกิดข้ึนไดH ควรมีการแสดงขHอมูลต?าง ๆ ใหHเปYนปcจจุบันเพื่อนําไปสู?การจัดทํามาตรการส?งเสริม ความ

โปร?งใสและมีการกํากับติดตามการนําไปสู?การปฏิบัติอย?างเปYนรูปธรรม 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเป̀ดเผย

ขHอมูล 

(1) การดําเนินการเพ่ือปVองกัน

การทุจริต 

- การแสดงการดําเนินการหรือกิจ 

กรรมท?ี แสดงถึงการมีส?วนร?วม

ของผูHบริหารยังไม? ชัดเจน 

- ขาดหลักฐานการดําเนินการเพ?ือ

จัดการ ความเส่ียง การทุจริต 

เช?น หนังสือเชิญ ประชุม คําส่ัง 

วาระการประชุม และรายงาน

การประชุม เผยแพร?ต?อ 

สาธารณะชน 

(2) มาตรการภายในเพ่ือปVองกัน

การ ทุจริต 

(1) จัดทําคู?มือแนวทางการปฏิบัติท่ี 

ผูHรับบริการหรือมาติดต?อกับสถานศึกษาใชH 

เปYนขHอมูลในการขอรับบริการดHานต?างๆ 

ของ โรงเรียน 

(2) จัดทําขHอมูลสถิติการใชHบริการใหHมีความ 

ชัดเจนและเปYนปcจจุบัน 

(3) ปรับปรุงขHอมูลแผนการจัดซ้ือจัดจHางใหH 

สอดคลHองตามรายละเอียดท่ีกําหนด 

(4) จัดทํารายงานแสดงความกHาวหนHาการ 

ใชHจ?ายงบประมาณใหHครบถHวนถูกตHอง 

(5) จัดทํารายงานผลการร?วมวางแผน การ 

ร?วมดําเนิน การ?วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และประเมินผลใหHมีความชัดเจนทุกคร้ัง 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปVองกัน

การทุจริต 

(1) การดําเนินการเพ่ือปVองกัน

การทุจริต 

- การแสดงการดําเนินการหรือกิจ 

กรรมท?ี แสดงถึงการมีส?วนร?วม

ของผูHบริหารยังไม? ชัดเจน 

- ขาดหลักฐานการดําเนินการเพ?ือ

จัดการ ความเส่ียง การทุจริต 

เช?น หนังสือเชิญ ประชุม คําส่ัง 

วาระการประชุม และรายงาน

การประชุม เผยแพร?ต?อ 

สาธารณะชน 

(2) มาตรการภายในเพ่ือปVองกัน

การ ทุจริต 

(1) ดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินงาน 

หรือกิจกรรมเพ่ือปVองกันการทุจริตอย?าง 

จริงจัง สรุปขHอมูลการดําเนินงาน การ 

ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือนําไปใชHเปYนฐานขHอมูล 

ในการดําเนินงานในปOต?อไป 

(2) จัดทํารายงานขHอมูลการดําเนินการเพ่ือ 

จัดการความเส่ียงการทุจริต หนังสือเชิญ 

ประชุม คําส่ัง วาระการประชุม และ

รายงาน การประชุม เผยแพร?ต?อสาธารณะ

ชนสรHาง มาตรการภายในเพ่ือปVองกันการ

ทุจริต เผยแพร?ต?อสาธารณะชนผ?าน

ช?องทาง ต?าง ๆ ของทางโรงเรียน 

(2) สรHางมาตรการภายในเพ่ือปVองกันการ 

ทุจริต 

 

  



(2) ขHอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส?งเสริมคุณธรรมและความโปร?งใส ภายใน หน?วยงาน

ใหHดีข้ึน 

มาตรการ ข้ันตอน ผู(รับผิดชอบ 

(1) ขHอมูลพ้ืนฐาน จัดทําขHอมูลพ้ืนฐานไดHแก? ขHอมูลพ้ืนฐาน 

ข?าวประชาสัมพันธL และการปฏิสัมพันธL

ขHอมูล 

- งานธุรการ 

(2) แผนดําเนินงาน แผนปฏิบัติ 

งาน และคู?มือการใหHบริการ 

จัดทําแผนดําเนินงาน แผนปฏิบัติ และ

คู?มือการใหHบริการ ของกลุ?มงานทุกกลุ?ม 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานบริหารบุคคล 

- งานบริหารงบประมาณ 

- งานบริหารท่ัวไป 

(3) แผนการใชHจ?ายงบประมาณ 

ประจําปO และการจัดซ้ือจัดจHาง

หรือการจัดหาพัสดุ 

จัดทําแผนการใชHจ?ายงบประมาณประจำปO 

และการจัดซ้ือจัดจHาง หรือการจัดหาพัสดุ 

- งานบริหารงบประมาณ 

 

(4) นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากร บุคคล การดําเนินการ 

ตามนโยบาย การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑL 

การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร 

บุคคล 

กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลจัดทําหลักเกณฑL การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- งานบริหารบุคคล 

 

(5) การส?งเสริมความโปร?งใสใน 

หน?วยงานไดHแก?การจัดการ เร่ือง

รHองเรียนการทุจรติ และ การเป̀ด 

โอกาสใหHเกิด การมีส?วน ร?วม 

จัดทํามาตรการส?งเสริมความโปร?งใสใน

หน?วยงาน 

- งานบริหารงบประมาณ 

- งานบริหารท่ัวไป 

(6) การดําเนินการเพ่ือปVองกัน

การ ทุจริต 

จัดทําเจตจํานงสุจริตของผูHบริหารสรHาง

เคร่ืองมือการประเมิน ความเส่ียงเพ่ือการ

ปVองกันการทุจริตการเสริมสรHาง

วัฒนธรรม องคLกร และจัดแผนปฏิบัติการ

ปVองกันการทุจริต 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานบริหารบุคคล 

- งานบริหารงบประมาณ 

- งานบริหารท่ัวไป 

(7) มาตรการภายในเพ่ือปVองกัน 

การทุจริต 

จัดทํามาตรการภายในเพ่ือปVองกันการ

ทุจริตไดHแก?  

-มาตรการเผยแผ?ขHอมูล ต?อสาธารณะ  

-มาตรการใหHมีผูHมีส?วนไดHส?วนเสียมีส?วน

ร?วม  

- งานบริหารวิชาการ 

- งานบริหารบุคคล 

- งานบริหารงบประมาณ 

- งานบริหารท่ัวไป 



มาตรการ ข้ันตอน ผู(รับผิดชอบ 

-มาตรการส?งเสริมความโปร?งใสในการ

จัดซ้ือจัดจHาง  

-มาตรการจัดการเร่ืองรHองเรียนการทุจริต  

-มาตรการปVองกันการรับสินบน  

-มาตรการปVองกันการขัดกันระหว?าง

ผลประโยชนLส?วนตนกับ ผลประโยชนL

ส?วนรวม 

-มาตรการตรวจสอบการใชHดุลยพนิิจ 

 

  

  



 นอกจากน้ี โรงเรียนทับปุดวิทยายังไดHดําเนินการส?งเสริมคุณธรรม และความโปร?งใสในการดําเนินงาน

ของ โรงเรียน ซ่ึงเปYนไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดไวHในการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการ

ดําเนินงาน ของโรงเรียนทับปุดวิทยาประจําปOงบประมาณ 2564 เช?น การวิเคราะหLความเส่ียงเพ่ือปVองกันการ

ทุจริต การเป̀ดเผย ขHอมูลพ้ืนฐาน ขHอมูลแผนงานต?าง ๆ รวมท้ังการดูแลกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การใหHบริการ การสรHาง วัฒนธรรมองคLกรใหHมีการปฏิบัติหนHาท่ีอย?างซ้ือสัตยLสุจริต โปร?งใส และ

เปYนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปYนตHน ซ่ึงการ ดําเนินการดังกล?าว โรงเรียนไดHมีการเผยแพร ประชาสัมพันธLผ?าน

เว็บไซตLและช?องทางการส่ือสารต?าง ๆ อย?างครบถHวน 

 จากการดําเนินการตามมาตรการส?งเสริมคุณธรรมและความโปร?งใสภายในโรงเรียน และการดําเนิน

กิจกรรม ต?าง ๆ ท่ีเก่ียวขHองอย?างเปYนรูปธรรม ส?งผลใหHในปOงบประมาณ 2563 จนถึงปcจจุบันขHาราชการครูและ

บุคลากรทุกคน ของโรงเรียนทับปุดวิทยาไม?มีผูHใดไดHรับการรHองเรียนว?ากระทําการทุจริตประพฤติมิชอบแต?

อย?างใด ปรากฏตามรายงาน ผลการจัดการเร่ืองรHองเรียนการทุจริตประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.

2564 ซ่ึงไดHมีการเผยแพร?บนเว็บไซตL ของโรงเรียนแลHว 

 เม่ือผลการประเมินของปOงบประมาณ พ.ศ.2564 เปYนประการใด คณะกรรมการฯจะไดHรายงานผลอีก

คร้ัง ท้ังน้ีเพ่ือใหHบุคลากรทุกคนของโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHร?วมกันวิเคราะหLและร?วมกันพัฒนา ปรับปรุง

มาตรการต?าง ๆ ใหH ดีย่ิงข้ึนและมีความย่ังยืนต?อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 - อนุญาตใหHใหHสําเนาหนังสือฉบับน้ีแจHงเวียนบุคลากรภายในโรงเรียนวัดควนธานีทุกคน  

 - อนุญาตใหHนําขHอมูลเผยแพร?บนเว็บไซตLของโรงเรียน 

 - ลงนามหนังสืออนุญาตเผยแพร?ขHอมูลบนเว็บไซตL 
 
 

- ทราบ  

 

ลงช่ือ 

 

 

นายดลยวัฒนL สันติพิทักษL  

ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 


