


คํานํา 
 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม ดำเนินการรายงานความกาวหนาการ ดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน
เชิงรุกในการปองกันการ ทุจริตการบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของ
เจาหนาที ่ร ัฐที ่เปนปญหาสำคัญและพบบอยนอกจากนี ้ย ังนําความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนที่ไดนี ้มา กำหนดเปนตัวชี้วัดในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานอีกดวยเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565)
โรงเรียนวัดชนะสงคราม หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของในการดำเนินการ ตาม
มาตรการ สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนนการ
มีสวนรวมตอเนื่องไดคุณภาพและเกิดความยั่งยืนตอไป 
 
 
 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
วันท่ี 5 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



รายงานความกาวหนาการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ความสำคัญและความเปนมา 
 ดวยสำนักงาน ป.ป.ช. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดวยสำนักงาน ป.ป.ช. 
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดแนว ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร
ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติการมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความ เปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวมและทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ี
สูญเสียไปอาจอยู:ในรูปของผลประโยชนทาง การเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที ่จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไม เจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนําไปสูการถูก
กลาวหารองเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

โรงเรียนวัดชนะสงครามไดดำเนินการรายงานความกาวหนาการ ดำเนินการตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นผลการ
รายงานภาพรวม ขอบกพรองหรือ จุดอ:อนท่ีตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผล
การรายงานความกาวหนาไป ปฏิบัติของสถานศึกษา ตลอดจนกำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในสถานศึกษาใหดีข้ึน ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้



1. การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
ประเด็น มาตรการ/คำส่ังท่ีเกี่ยวของ/กิจกรรมขับเคล่ือน 

การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
แนวการดําเนินงาน/ ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ แนวทางการกำกับ

ติดตาม 
การปองกัน 
การทุจริต 

1. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียน 
2. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสถานศึกษา 
3. การประชุมบุคลากรเพ่ือสรางความตระหนักและการรับรู
มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษา 
    - ประชุม “การสงเสริมคุณธรรม ความโปรงใสและปองกัน
การทุจริตภายในสถานศึกษา” ตามโครงการเสริมสราง
คุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรม
โรงเรียนสุจริต และกิจกรรมประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
4. นํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานสูการปฏิบัติทุกฝาย 

1. ประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร:งใสภายในสถานศึกษา 
2. แตงตั้งคำสั่งคณะกรรมการจัดทำมาตรการ 
สงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสของ 
สถานศึกษา 
3. กำหนดผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในสถานศึกษา 
4. ประชุมบุคลากรเพ่ือสรางความตระหนัก 
และการรับรูมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในสถานศึกษา 
- ประชุม “การสงเสริมคุณธรรมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริตภายใน 
สถานศึกษา” ตาม โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 
5. กำกับติดตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในสถานศึกษาใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

งานโรงเรียน 
คุณภาพ 
ประจําตําบล 

• รายงาความกาวหนา 
(รายไตรมาส) 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปงบประมาณ 



ประเด็น มาตรการ/คำส่ังท่ีเกี่ยวของ/กิจกรรมขับเคล่ือน 
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

แนวการดําเนินงาน/ ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ แนวทางการกำกับ
ติดตาม 

6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
สถานศึกษา 

การปรับปรุง 
ระบบการ
ทำงาน 

1. ประชุมสรางความเขาใจการปรับปรุง คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
2. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. แผนภูมิ/แผนผังการใหบริการของสถานศึกษา 
4. เปดเผยชองทางการมีสวนรวมผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวน
เสียในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
สถานศึกษา 

1. สรางการรับรูใหกับบุคลากรนอกสถานศึกษา 
เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาและเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอก 
สถานศึกษามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
2. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
3. จัดทำแผนภูมิ/แผนผังการใหบริการของ
สถานศึกษา 
4. เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ดําเนินงาน/การใหบริการของสถานศึกษาทาง 
เว็บไซตของสถานศึกษา 

งานโรงเรียน 
คุณภาพ 
ประจําตําบล 

• รายงาความกาวหนา 
(รายไตรมาส) 
• รายงานสรุปผล 

ณ สิ้นปงบประมาณ 

การใช 
งบประมาณ 

1. ประชุมเพ่ือสรางการมีสวนรวม การใชพิจารณาการใช
งบประมาณและแนวทางการใชจายงบประมาณ 
2. มาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสของ
สถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. เปดเผยขอมูลเก่ียวกับบริหารการเงินและงบประมาณ 

1. จัดทำแผน/ผลการเบิกจายงบประมาณ ให 
สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือชวยควบคุม 
กำกับใหเปนไปตามแผน 
2. สรางการรับรูใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 
เก่ียวกับแผนการใชจาย งบประมาณประจำป 
และเปดโอกาส ใหบุคลากรในหนวยงานมีสวน 
รวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการ 

- งานแผนงาน 
- งานการเงิน 
- งานการ
จัดระบบ 
ควบคุมภายใน 
หนวยงาน 

 



ประเด็น มาตรการ/คำส่ังท่ีเกี่ยวของ/กิจกรรมขับเคล่ือน 
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

แนวการดําเนินงาน/ ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ แนวทางการกำกับ
ติดตาม 

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ควบคุมงบประมาณตามบัญชี/ทะเบียนคุม 
งบประมาณโดยใชยอดรับจายจากระบบ GFMS 
ประกอบการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การดำเนินการรายไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

ประเด็นการปองกันการทุจริต 
1. ประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษา โดยการนําของ 

นางกานตกันต  แกวพรายตา รักษาการในตำแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดมีการประกาศ
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน จำนวน 7 มาตรการ ไดแก 

1.) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของสถานศึกษา 
2.) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนของสถานศึกษา 
3.) มาตรการปองกันการรับสินบนของสถานศึกษา 
4.) มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม 
5.) มาตรการตรวจสอบการใชดุลย พินิจ ของสถานศึกษา 
6.) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณ ผานเว็บไซตของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
7.) มาตรการ กลไก ในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

2. แตงตั้งคำสั่งคณะกรรมการจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสของสถานศึกษา 
3. กำหนดผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษา 

- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
4. ประชุมบุคลากรเพ่ือสรางความตระหนักและการรับรูมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ 

โปรงใสภายในสถานศึกษา : ประชุม “การส:งเสริมคุณธรรม ความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน” 
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

5. กำกับติดตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษา ใหถูกตองและ 
เปนปจจุบัน 

- โรงเรียนวัดชนะสงคราม มีการดำเนินการกำกับติดตามมาตรการสงเสริม คุณธรรมและความโปรงใส
ภายในสถานศึกษา ในการวาระการประชุมประจำเดือนของบุคลากรและดำเนินการ ตามปฏิทินการกำกับติดตามฯ 

6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการส:งเสริมคุณธรรมและความโปร:งใสภายใน 
สถานศึกษา 

• รายงานความกาวหนารายไตรมาส 
• รายงานสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 


