
 

  



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรยีนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวม

ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 89.46 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานอยู่ในระดับ A 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวชี้วัดซึ่ง

ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

สถานศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 99.45 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 100 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 77.71 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉล่ีย 71.88 
 

 

 

 

 

 



การด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรยีนวัดอุเบกขาราม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนวัดอุเบกขารามได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดอุเบกขา

รามประจ าปีงบประมาณ 2565 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของโรงเรียน

วัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี

ตัวช้ีวัดท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผย

ข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1.มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ือสารให้รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อผู้รับบริการ 

2.มีการด าเนินงานการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของทุกกลุ่มภายในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

มีการก าหนดมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

2. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สาธารชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน 

3. มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางหลากหลายเพื่อให้สาธารชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับทราบข้อมูล

อย่างชัดเจน 

4. มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

5. มีการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ โปร่งใสในการ

บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

6. มีการช้ีแจงและตอบค าถาม เมือ่มีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

7. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

มีการก าหนดมาตรการท่ีเกี่ยวข้องการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

1. มีการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

2. มีการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

3. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5. มีการประกาศและด าเนินการมาตรการต่างๆท่ีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการทุจริตใน

โรงเรียนวัดอุเบกขารามดังนี้ 

5.1 มาตรการ กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 

5.2 มาตรการ กลไก การป้องกันการเรียกรับสินบนฯ 

5.3 มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.4 มาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ 

5.6 มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

5.7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัด

อุเบกขารามเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรยีนวัดอุเบกขาราม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนวัดอุเบกขารามจึงจัดท ามาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดท้ัง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวชี้วัดท่ี 9 การ

เปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน โดยมีผลการด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนวัดอุเบกขาราม

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1) จัดท ามาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีการพัฒนาแก้ไขประสิทธิภาพการส่ือสาร ดังนี้ 

1.มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ือสารให้รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อผู้รับบริการ 

2.มีการด าเนินงานการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของทุกกลุ่มภายในโรงเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีการก าหนดมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 

ดังนี ้

1. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ผ่านช่องทางท่ีสาธารณชน

สามารถเข้าถึงได้ง่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียนและ Facebook Fanpage โรงเรียน 

/Group Line: โรงเรียนวัดอุเบกขารามด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ /Twitter / Tiktok เป็นต้น 

2. มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สาธารชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน 

3. มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางหลากหลายเพื่อให้สาธารชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและผ่านช่องทางท่ี

หลากหลายและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ  

4. มีการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์การ

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน 

เพื่อให้สาธารชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน 



5. มีการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ

บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลการด าเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้องการป้องกันการทุจริต 

ดังนี้ 

1. โรงเรียนวัดอุเบกขารามจัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อแสดงให้เห็น

ความส าคัญในการป้องกันการทุจริตของผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

2. โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีการด าเนินการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต โดยการท าคู่มือ

การประเมินความเส่ียงอย่าต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

3. โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และการมีคุณลักษณะของบุคลากรสุจริตท่ีดี ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

5. มีการประกาศและด าเนินการมาตรการต่างๆท่ีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในอย่าง

เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) มาตรการ กลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 

2) มาตรการ กลไก การป้องกันการเรียกรับสินบนฯ 

3) มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4) มาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

5) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ 

6) มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 



6. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายโรงเรียนวัด

อุเบกขารามโดยมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของทุกกลุ่ม/หน่วย 

7. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนวัดอุเบกขา

ราม เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนวัด

อุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติ

การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนวัดอุเบกขารามเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม 

3) จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีการ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน 

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมีคุณลักษณะของบุคลากรภายในสถานศึกษาสุจริต 

4) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ 

โรงเรียนวัดอุเบกขารามมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงาน การนิเทศภายในของทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อติดตามการด าเนินงาน 

5) รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อผู้อ านวยการท้ังในรอบ 6 เดือน และเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ภาพกิจกรรมการด าเนินการปองกันการทุจริตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการด าเนินการปองกันการทุจริตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


