
 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการ 
ตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรียนปการศึกษา 2565 

             บัดนี้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไดดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 6 มาตรการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 

มาตรการ รายละเอียดการ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลาการ 

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หมาย

เหตุ ผลผลิต ผลลัพธ 

1) มาตรการ

การใชจาย

งบประมาณ 

จัดทำมาตรการ 

สงเสริมความโปรงใส

ในการจัดซื้อจัดจาง

และเผยแพร 

มาตรการตอ 

สาธารณะ 

ตลอด

ปงบประมาณ 

2565 

-มาตรการสงเสริม

ความโปรงใสในการ 

จัดซื้อจัดจาง 

-มาตรการใหผูมีสวน

ไดสวนเสียมีสวนรวม 

-คูมือปฏิบัติงานของ

ทุกๆ กลุม 

-มีแผนปฏิบัติการท่ี

เปนปจจุบันตรวจสอบ

ได 

การวางแผนการใชจาย

งบประมาณของ 

หนวยงานเปนปจจุบัน 

สามารถตรวจสอบได 

เชน การจัดซื้อจัดจาง คา

เดินทางไปราชการ ฯลฯ 

เปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับ 

ประกาศหลักเกณฑ 

มาตรฐาน คูมือการ

ปฏิบัติงานอยาง 

เครงครัด 

 

2)มาตรการ

ปองกัน 

การทุจริต 

(1)จัดทำมาตรการ 

ปองกันการทุจริต 

และเผยแพรมาตรตอ

สาธารณะ 

(2)เพิ่มชองทางใน 

การรองเรียนการ 

ทุจริต 

(3)กำหนดมาตรการ 

ใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีสวนรวมใน 

-การให-รับขอมูล 

ขาวสาร 

-การแสดงความ 

คิดเห็น ใหขอเสนอ 

ตลอด

ปงบประมาณ 

2565 

เผยแพรมาตรการ

ปองกันการทุจริต 

หนาเว็บไซตโรงเรียน 

ดังนี ้

(1)มาตรการใหผูมีสวน

ไดสวนเสียมีสวนรวม 

(2)มาตรการจัดการ

เรื่องรองเรียนการ 

ทุจริต 

(3) มาตรการปองกัน

การรับสินบน 

(4)ประกาศแตงต้ัง

หนวยรับเรื่อง 

(1)การใชมาตรการ

ปองกันการทุจริตของ 

ผูบังคับบัญชา บุคลากร 

เจาหนาท่ี รวมถึง 

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกหนวยงาน 

เปนไปตามแผนปองกัน

การทุจริต กฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับ 

ประกาศหลักเกณฑ 

มาตรฐาน คูมือการ

ปฏิบัติงานอยาง 

เครงครัด โดยเนนการ

ปองกันกอนเกิด 

 



แนะ 

-กระบวนการ 

วางแผนและตัดสินใจ 

-รวมสรางความ 

รวมมือ 

 

(4)กำหนดมาตรการ 

เรื่องรองเรียนการ 

ทุจริต ประกอบดวย 

-มาตรการ 

คุมครองผูรองและผู 

เปนพยาน 

-มาตรการ 

คุมครองผูถูกกลาวหา 

(5) มาตรการจัดการ 

เรื่องรองเรียนการ 

ทุจริต 

รองเรียนรองทุกข

(5)มาตรการตรวจสอบ

การใชดุลพินิจ 

(6)การประกาศ

เจตนารมณ เรื่อง 

“สุจริต โปรงใส สพม.

สกลนคร 2565” 

และ “งดรบั งดให” 

ของขวัญ ของ 

ก านัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

(No Gift Policy) 

เหตุการณทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน 

หนวยงาน  

(2)ผูรอง ผูเปนพยาน 

และผูถูกกลาวหา 

ไดรับการคุมครองตาม

มาตรการคุมครองผู 

รองและ ผูเปนพยาน 

มาตรการคุมครองผู 

ถูกกลาวหา ซึ่งสะทอนถึง

ประสิทธิภาพใน 

การปองกนัการทุจริต 

และมีความเปนธรรม 

กับผูรอง ผูเปนพยานและ

ผูถูกกลาวหารวม 

(3) การใชดุลพินิจของ

ผูบังคับบัญชา 

บุคลากร เจาหนาท่ี 

เปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับ 

ประกาศหลักเกณฑ 

มาตรฐาน คูมือการ

ปฏิบัติงานอยาง 

เครงครัด 

3) มาตรการ

การใหบรกิาร 

และการ 

ทำงาน 

ปฏิบัติหนาท่ี และ 

มาตรการการ 

ใหบริการ 

-จัดใหมีการประเมิน 

ความพึงพอใจในการ 

ใหบริการรายกลุม/ 

หนวย 

-นำขอมูลผลการ 

ประเมินความพึง 

ตลอดป

การศึกษา 

2565 

(1)มีคูมือการปฏิบัติ

หนาท่ี และมาตรการ

การใหบริการทุกกลุม/

หนวย 

(2)มีสถิติการใหบริการ 

และผลการประเมนิ

ความพึงพอใจของทุก

กลุม/ฝาย 

(1)คูมือการปฏิบัติหนาท่ี 

และมาตรการการ 

ใหบริการทุกกลุม/หนวย 

ไดนำเผยแพรสู 

สาธารณะ ในหนาเว็บไซต 

โรงเรียนสกลนครพัฒน

ศึกษา 

(2)ผูมารับบริการทราบ

ข้ันตอน รูวาผูรับผิดชอบ

 



พอใจการใหบริการ 

มาปรับปรุงระบบการ 

ท างานใหมีคุณภาพ 

(3)นำสถิติการ

ใหบริการ และผลการ 

ประเมินความพึงพอใจ

ของทุกกลุม/ 

หนวย มาใชปรับปรุง

คุณภาพการ 

ทำงาน 

งานท่ีมารับบริการคือใคร 

และทราบวาตองใช

ระยะเวลาในการรับ

บริการ 

นานเทาใด 

(3) ผูมารับบริการมีสวน

รวมในการให 

คำแนะนำคุณภาพการ

ทำงานของ โรงเรียนสหล

นครพัฒนศึกษา 

4) มาตรการ
การ 
ติดตอส่ือสาร 
และให 
ขาวสาร 

จัดใหมีชองทางการ 
ติดตอส่ือสารหลาย 
ชองทาง และ 
ปรับปรุงเว็บไซตของ 
หนวยงานใหอัพเดท 
ขอมูล ขาวสารให 
เปนปจจุบัน 

ตลอดป

การศึกษา 

2565 

(1) เว็บไซต โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
(2) เว็บเพจ โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
(3) ไลนกลุม โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
(4) ศูนยรองเรียน โร
เรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา 

ผูมาติดตอหรือผูมีสวนได
สวนเสียและ 
สาธารณชนมีชองทางใน
การติดตอส่ือสาร 
รวมถึงสามารถรองเรียน
การทุจริตของ 
เจาหนาท่ีในหนวยงานได
หลายชองทาง 
ซึ่งสะทอนถึง
ประสิทธิภาพในการ 
ติดตอส่ือสารกับ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

5) มาตรการ
เปดเผย 
ขอมูลตอ
สาธารณะ 

(1)จัดทำมาตรการ 
เผยแพรขอมูลตอ 
สาธารณะ 
(2)เผยแพรขอมูลท่ี 
ถูกตอง รวดเร็ว 
ตรงไปตรงมา 
(3)จัดทำแนวทางใน 
การใหบรกิารอยาง 
โปรงใสและเปน 
ปจจุบันบนเว็บไซต 
ของโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา 

ตลอดป

การศึกษา 

2565 

(1) มาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 
(2) การเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ 
ผานเว็บไซต โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา
(3) เว็บเพจ โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 

(1) การเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะของโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
เปนไปตามมาตรการ
เผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะเพื่อเปดเผย
ขอมูลตาง ๆ 
ของหนวยงานให
สาธารณชนทราบใน 
5 ประเด็น คือ 
- ขอมูลพื้นฐานของ
หนวยงาน 
- การบริหารงาน 

 



- การบริหารเงิน  
  งบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 
- การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน 
(2) การเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผาน เว็บไซต
ของโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา เปนไปตาม 
“มาตรฐานเว็บไซต 
ภาครัฐ (Government 
Website Standard)” 

6) มาตรการ
รักษาระดับ
คุณธรรมความ 
โปรงใสใน
หนวยงาน 

-แตงต้ังคณะ 
ดำเนินงานเตรียมการ 
ประเมิน ITA 
ประจ าปงบประมาณ 
2565 
-วิเคราะหผลการ 
ประเมิน ITA 
ปงบประมาณ 2564 
และรายงานผลให 
บุคลากรในโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
ไดรับทราบถึง
จุดบกพรอง 
และจุดท่ีควรรักษา 
ระดับการดำเนินงาน 
ใหมีคุณธรรมความ 
โปรงใส 

    

 
             ท้ังนี้ไดนำเสนอผลการดำเนินการตามประเด็นของมาตรการท้ัง 6 มาตรการ ดังกลาวขางตน 
ประกอบดวย   มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ เชน มาตรการปองกันการ
รับสินบน , มาตรการการใชทรัพยสินของทางราชการ,มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง, 
มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม , มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ , มาตรการเผยแพร ขอมูลตอ
สาธารณะ และมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการด าเนินงานดวยความ
โปรงใสตรวจสอบไดของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีไดดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนดไวท้ัง 6 มาตรการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

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 

 

เรียบเรียงโดย 

นางประภากร พรหมโสภา  หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

นางสาวอัญชลี อินทรเรือง  ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ฝายICT  

 

 

 
 
 
 
 
 


