
   

 

                                                                                    

 

 

การดำเนินการ 

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยเป็นการนํา

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนา

ข้อบกพร่องในประเด็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย โดยกำหนดเป็นประเด็นแนวทางนำสู่การ

ปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่ง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564-2565) โดยนํา

ผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนว ทางการ

พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        การกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 
จังหวัดสกลนคร ดำเนินการวิเคราะห์ และพัฒนาตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำ และนํามาพัฒนา ปรับปรุงทั้งการปฏิบัติ
ของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานให้ 
สอดคล้องกับความต้องการ และให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 
จังหวัดสกลนคร จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุ 

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 

และการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 

50 ปี จังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 

2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ  

ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 



3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง 

เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา

ให้ดีขึ้นแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ  

เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล

การวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นําไปสู่การ

ปฏิบัติและการรายงานผล 

กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน (ITA) ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ

ผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 F 

0 – 49.99 F 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่

ใน ระดับ AA 

1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการประเมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชฯทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ



ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ได้

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ คือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน 

92.51 และ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน 89.58  

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเร ียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เป็นราย

ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิร ิราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100 95  
2 การป้องกันการทุจริต 100 95  
3 การปรับปรุงการทุจริต 100 95  
4 คุณภาพการดำเนินงาน 100 95  
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 95  
6 การปฏิบัติหน้าที่ 100 95  
7 การใช้อำนาจ 100 95  
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 95  
9 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 100 95  
10 การใช้งบประมาณ 100 95  

 คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

100 95  

  

 

 

 

 



แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

      1. ดำเนินกิจกรรมการประชุมพัฒนามาตรฐาน คุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน ITA  

         

 

 

 



     2. ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา โดยดําเนินงานจัดการเจตจํานงสุจริตของ

ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต เพ่ือดำเนินการจัดหามาตรการป้องกันการทุจริต และให้เกิดการพัฒนา 

      3. จัดการดําเนินงานแต่งตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใส 

4. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

4.1 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) จะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสของโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 

4.2 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจิต 
ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

4.3 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ต้องด าเนินการทบทวนและจัดท า 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

4.3.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
4.3.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
4.3.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.3.4 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.3.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4.3.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
4.3.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 


