
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

 

 ส่วนราชการ    โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

ที่ .........../2565  วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
 

ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ ส                  
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้นำเรียนการประเมินผลการวิเคราะห์         
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2565 ของโรงเรียน
ประชานิมิตพิทยานุกูล ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสตรวจสอบได้  

บัดนี ้ คณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการ  ที ่อยู ่ในความรับผิดชอบ                       
ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้  

1. ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้  
(1) ตัวชี ้ว ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลจากการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลการ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากร บุคคลและ  
5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และการ ดำเนินงานของหน่วยงาน  

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของ 
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 6 ประเด็น คือ  

1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริการ การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  

 



2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่แผน ดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานและ การให้บริการ  
(3) การบร ิหารเง ินงบประมาณ  ได ้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบาย การบริหารทรัพยากรบคุคล       
การดำเนินการตามนโยบายการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน หน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
และการเปิด โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

(1) กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม
คู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
(2) กำหนดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุก ภารกิจ  
(3) ประกาศแผนการใช ้จ ่าย  งบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่าง
ทั่วถึงในทุกระดับตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นที่ควรพัฒนา 
(4) กำหนดมาตรก า ร ว า ง ร ะบ บ ใ น ก า ร
ดำเนินการเพื ่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน  
(5) ควรมีการวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อนำผลการวิเคราะห์ 
มาใช้นการปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณที่ดำเนินการอยู่เพื่อทำให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพและ เกิดความ
คุ้มค่า  
(6) ควรมีการมอบหมายงานตาม หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานให้ตรง
ตามสายงาน หน้าที่  
(7) ควรแจ้งหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ทราบอย่างท่ัวถึง  
(8) ควรมีการเผยแพร่ขั ้นตอนการขออนุญาต
เพื ่อย ืมทร ัพย ์ส ินของราชการไปใช ้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง  
(9) จัดทำแนวทางปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับ  การใช้     
การกำก ับด ูแล และการตรวจสอบการใช้



 
ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ ้น และหน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้นคือการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2. การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด

โอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ทร ัพย ์ส ินของ  ราชการ และเผยแพร ่ ให้  
เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ  
(10) ควรมีการสร้างความรู ้ ความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ ของงานข้อเสนอแนะ 
จากการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที ่จะ 
นำไปปรับปรุงการทำงาน 
(11) ประชาสัมพันธ์ค ู ่ม ือการ  จัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนให้ประชาชน และเจ้าหน้าที ่ทราบ
อย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 
 

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต
ได้แก่เจตจำนงสุจริต ของผู ้บริหาร การ
ประเมินความ เสี ่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื ่อป ้องกัน  การ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต 

(1) วางแผนและดำเน ินการเพื jอ ป้องกัน   
การทุจริตอย่างจริงจัง  
(2) สร ้ างมาตรการภายในเพ ื ่ อ  ป ้องกัน       
การทุจริต 



 
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 

 
 
         ลงชื่อ…………………………….…….……ผู้รายงาน 
                      (นายฉัตรชัย  สุจริต) 
                                                ครู คศ.3  
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
(   ) เพ่ือทราบและพิจารณา                         (   ) ทราบ 
     .......................................................................  (   ) ....................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ…………………………….……..……         ลงชื่อ…………………………….……..…… 
               ( นายประสิทธิ์  มายูร )                       (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล         ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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