


 

      บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนสวีวิทยา 
 

   

ที่   856/๒๕๖๕ วันที่     2 กันยายน 2565 
 

   

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
 

   

     

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
              ตามที่คณะกรรมการการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 ได้นำเรียนการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสวีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสวีวิทยา 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ
นำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ   
พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 
2565 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น 
              บัดนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามข้อเสนอแนะ
และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัตขิองหน่วยงานสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสวีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

๑. ตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
    1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.72 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวม และไม่พบการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เข้าถึงได้ง่าย      
ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางทีห่ลากหลาย การให้บริการเกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้
ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงการดำเนินงาน          
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น 

   2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.22 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร        
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน   
การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

   



ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ตัวชี้วัดที่ 8 การรปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.36 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

4) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 
ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน 
เพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้ รับบริการเป็น ไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ของพนักงาน 

(1 ) มี ขั้ น ต อน แล ะระยะ เวล าก าร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอยา่งชัดเจน 
(2 ) ส ร้ า งจิ ต ส ำนึ กแก่ พ นั ก ง าน ใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่ออย่าง
เทา่เทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
(2) ผลการดำเนนิงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
(3) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่ง
คำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 
(4 ) ช่ อ งท างให้ ผู้ ม าติ ดต่ อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 

(1) เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ตา่ง ๆ ต่อสาธารณชน 
(2) แจ้งผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน
ต่อสาธารณชน 
(3) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการแสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
/การให้บริการอย่างหลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ 8 การรปรับปรุง
การทำงาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนิ น งานการบริการให้ เกิดความ



ให้บริการของหน่วยงาน 
(2 )  ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

โปร่งใส มีวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต 

(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

(1) จัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การทุจริตของสถานศึกษา 
(2 )  ก ำ กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ใน ก า ร น ำ
แผนปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
              2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

- จัดทำแผน/มาตรการในการ
ส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
มาตรการในการส่งเสริมความ
โปร่งใส 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

- จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน
การทุจรติ 
- กำกับติดตามตลอดจนการรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ 
- เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการต่อ
สาธารณะ 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง 
- กำหนดแนวทางหรือข้อปฏิบัติเมื่อ
มีการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ 
- กำหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
จากการที่ โรงเรียนสวีวิทยาได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การทำงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จนถึง
ปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีผู้ใดถูกร้องเรียนว่ากระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบแต่อย่างใด 



ดังปรากฏตามรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งได้มีการ
เผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นประการใด คณะกรรมการฯ จะได้นำเรียนเสนออีก
ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนสวีวิทยาได้ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้
ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

  

 
 

 

 

 

(ลงช่ือ) ............................................ผู้อำนวยการโรงเรียนสววีิทยา 

          (นายไกรวัลย์ สงัฆะสา) 
 

 

 


