
 

 

 

มาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใส 

ภายในโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

      ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ 

ทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อเปนการ 

ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ใหบรรลุ

เปาหมายและตัวช้ีวัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียน

สกลนครพัฒนศึกษา ไดทำการวิเคราะหคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียนสกลนครพัฒน

ศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดนำผลการวิเคราะหมาสังเคราะหเพื่อกำหนดมาตรการขับเคล่ือนการสงเสริม

คุณธรรม และความโปรงใสภายในโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับการดำเนินงานในดาน

คุณธรรม และความโปรงใสของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป 

 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใส 

ภายในโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปการศึกษา 2565 
 

 
 

              จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมความโปรงในในสถานศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ปงบประมาณ 2564 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไดนำผลการวิเคราะหคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปรงใสมา

กำหนดแนวทาง เพื่อจัดทำมาตรการการขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใสในโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ป

การศึกษา 2565 ดังนี้ 

มาตรการ ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1) มาตรการ

การใชจาย

งบประมาณ 

-เนนใหมีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา เชน 

การใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ 

มาตรการการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

การเบิกจายงบประมาณคาวัสดุอุปกรณตางหรือคา

เดินทาง เปนตน 

-มีแผนการจัดซื้อจัดจางท่ีชัดเจน เปนปจจุบัน และ

สามารถตรวจสอบได 

กลุมอำนวยการ 

กลุมบริหารแผนงาน

งบประมาณ 

1) รายงาน

ความกาวหนา 

2) สรุปผล ณ ส้ินป

การศึกษา 2565 



มาตรการ ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

-เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานใน

รูปแบบการแตงต้ังเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

2)มาตรการ

ปองกัน 

การทุจริต 

-เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดำเนินงาน 

เพื่อใหบุคลากรและสาธารณชนรับทราบอยาง

กวางขวาง 

- เพิ่มชองทางในการรองเรียนการทุจริตหนา

เว็บไซตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

(1)ก าหนดมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

-มีสวนรวมในการให-รับขอมูลขาวสาร 

-มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหอเสนอแนะ 

-มีสวนรวมในระบวนการวางแผนและตัดสินใจ 

-มีสวนรวมสรางความรวมมือ 

(2)ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

-มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 

-มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

-มาตรการ “สุจริต โปรงใส ” และ“งดรับ งดให” 

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

(No Gift Policy) 

กลุมอำนวยการ 

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

1) รายงาน

ความกาวหนา 

2) สรุปผล ณ ส้ินป

การศึกษา 2565 

3) มาตรการ

การใหบรกิาร 

และการ

ทำงาน 

การสรางคุณภาพในการปฏิบัติหรือการใหบริการ 

-มีมาตรการการใหบริการและกำหนดระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ และแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติ/การ

ใหบริการอยางชัดเจน 

-สรางจิตสำนึกแกบุคลากรในหนวยงาน มุงสราง

การปฏิบัติอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

-มีการกำหนดแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานของ

แตละงาน แตละกลุม 

-มีการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน การ

ใหบริการ และจัดทำสถิติการใหบริการ เพื่อนำ

ขอมูลมาปรับปรุงระบบการทำงาน 

-ทุกกลุมงาน 

-ทุกกลุมสาระ/ฝาย

งาน 

1) รายงาน

ความกาวหนา 

2) สรุปผล ณ ส้ินป

การศึกษา 2565 



มาตรการ ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

-แนวปฏิบัติการยืมทรัพยสินของโรงเรียนสกลนคร

พัฒนศึกษา 

4) มาตรการ
การติดตอ 
ส่ือสาร และ
ใหขาวสาร 

-ตรวจสอบ และปรับปรุง เว็บไซตของหนวยงานให

อัพเดทและเปนปจจุบัน เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับ

การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถ

รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน ซึ่ง

จะสะทอนถึงการส่ือสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก 

-มีชองทางติดตอส่ือสารหลายชองทาง เชน Q&R , 

กลองขอความถามตอบ และชองทางรองเรียน 

 เปนตน 

กลุมอำนวยการ 

งาน  ICT 

) รายงาน

ความกาวหนา 

5) มาตรการ
เปดเผย 
ขอมูลตอ
สาธารณะ 

-จัดทำมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานของหนวยงาน 

-สงเสริมกระบวนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการ

หรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน ในรูปแบบการแตงต้ังเปน

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 

คณะกรรมการตรวจสอบการใชดุลพินิจ เปนตน 

-นำขอมูลขาวสาร เสนอสูสาธารณะท่ีหนาเว็บไซต 

โรงเรียนสกลนครพัฒศึกษา อยางเปดเผย ถูกตอง 

ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

ทุกกลุมงาน 

-ทุกกลุมสาระ/ฝาย

งาน 

2) สรุปผล ณ ส้ินป

การศึกษา 2565 

6) มาตรการ
รักษาระดับ
คุณธรรม
ความ 
โปรงใสใน
หนวยงาน 

-ใหรักษาระดับคุณธรรมความโปรงใสท่ีดำเนินการ

ไดดีในปการศึกษา 2564 หรือดำเนินการใหมี

พัฒนาการสูงข้ึน 

-มาตรการการเบิกจายคาใชจาย (หนวยตรวจสอบ

ภายในรางมาตรการ) 

ทุกกลุมงาน 

-ทุกกลุมสาระ/ฝาย

งาน 

 

 

 

 

 



คณะที่ปรึกษา 

นายบดินทร นารถโคษา   ผูอำนวยการโรงเรียน  

นายกฤษฎา ศรีพานิชย   รองผูอำนวยการโรงเรียน 

นายณัฐพนธ หลาชาญ   รองผูอำนวยการโรงเรียน 

นางฐปนีย นารี   รองผูอำนวยการโรงเรียน 

นางบุษกร ศรีระดา   รองผูอำนวยการโรงเรียน  

 

คณะทำงาน 

นางประภากร พรหมโสภา   หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

นางสาวอัญชลี อินทรเรือง   ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ฝายICT  

นางวิภารัตน   คำศรี   หัวหนางานวิชาการ 

นางขนิษฐา สุวรรณะ   หัวหนางาน ICT  

นางประภัสศร  หรองบุตรศรี  ครู ICT 

 


