
 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร  ต .กุดเรือค า  อ .วานรนิวาส  จ .สกลนคร  47120  
ที่ ........./2565                                            วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน กุดเรือค าพิทยาคาร 

ตามที่คณะกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้น าเรียนการประเมินผลการวิเคราะห์การประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2565 ของโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
และน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  
2566  ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน  
บัดน้ี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามข้อเสนอแนะและ  
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน กุดเรือค าพิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วดังต่อไปน้ี  

1. ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ  

หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ  
ปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการ  
จัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร  
บุคคลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของ  
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 6 ประเด็น คือ (1) การ 
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ  
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ ( 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน  
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น  
ข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น  



2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน 

เฉลี่ย 27.23 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 90.76 บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม  
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความ  
ไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และยังคง  
ต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

2.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียกายนอก ( External) 
ได้คะแนนเฉลี่ย 24.43 จาก 30.00 เท่ากับร้อยละ 81.43 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ซ่ึงต้องพัฒนาให้มี
คุณภาพการด าเนินงาน การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( O/T) ได้คะแนนเฉลี่ย 21.89 
จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 54.72 บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบที่ตีเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
 

3. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (O/T) ได้คะแนนเฉลี่ย 21.89 จาก 40.00 เท่ากับร้อยละ 54.72 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน  
การปฏิบัติงานและการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ  
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การด าเนินการตาม นโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ  
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  

1) ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหา อุปสรรที่
เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ  
(๒) ก าหนดให้มีการการกับดูแลการ  
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดในทุกภารกิจ  
(๓) ประกาศแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้  
อย่างทั่วถึงในทุกระดับ  
(๔) ก าหนดมาตรการ วางระบบในการ  
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส  



ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะการ  
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
และผู้เสนองาน  
(5) ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัด  
จ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อน าผล  
การวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง  
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใ น
ปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่เพื่อท าให้
การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า 
(๖) ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ  
งานให้ตรงตามสายงาน หน้าที่  
(7) ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผล  
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง  
ทั่วถึง 
(8) ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอ  
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างทั่วถึง  
(9) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  
การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้  
ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้  
เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ  
(10) ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
กับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของ  
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบของฝ่าย  
ตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงการท างาน  
(11) ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเร่ือง  
ร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทราบอย่างทั่วถึง  
 



ตัวช้ีวัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการ
ประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ  
ทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร  
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ  
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

(1) วางแผนและด าเนินการเพื่อป้องกัน  
การทุจริตอย่างจริงจัง  
(2) สร้างมาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 
ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นและหน่วยงานควรให้  

ความส าคัญมากขึ้น คือ 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิด โอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 
การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน  
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
 

 
 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้รายงาน 
(นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม)  

 
 

ลงช่ือ……………………………………………….. 
(นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร  



 
 
 
 
 
 


