
 
 
 
 
 

รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



วิธีการด าเนินงาน 
 
   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสให้สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1) การประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2) การประชุมเตรียมความพร้อมในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

3) การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้สาธารณชน
ได้ทราบถึงการด าเนินงานของโรงเรียน 

4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมบทลงโทษ 
5) การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

  6) การประชุมชี้แจงผลการด าเนินงาน (การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ) 
7) การจัดท าคลังความรู้ (KM) ในเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 
8) สื่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
9) การยกย่องชมเชยบุคลากรในหน่วยงานด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
10) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
11) นโยบายการงดรับของขวัญในเทศกาลและโอกาสอื่น ๆ 
12) กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
13) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ไม่ซับซ้อน  
5. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
6. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ปีงบประมาณ 2565 
 

รายการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ 
1. การประชุมเตรียมความพร้อม
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

1. ผู้บริหาร และครู
ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
ITA เข้ารับการอบรม 
2. ด าเนินการจัดประชุม
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  
เพ่ือสร้างความตระหนัก 
และท าความเข้าใจใน
รายละเอียดและตัวชี้วัดของ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้กับบุคลากร 
ของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมทุกคน 
3. จัดท าค าสั่งการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใส (ผู้รับผิดชอบตาม
ตัวชี้วัดต่าง ๆ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐาน) 

30 มิถุนายน 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 

1. ติดตามการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
การประเมิน (ITA) 

1. ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเห็นถึงความส าคัญของการการ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. ครูและบุคลากรทุกคน มีความรู้ 
ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญ 
ของการการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
3. ครูและบุคลากรเข้าใจรายละเอียด
ตัวชี้วัดของแบบวัด IIT ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
4. การรายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 

 



รายการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ 
2. การประชุมเตรียมความพร้อม 
ในการตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

1. ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือชี้แจง และตรวจสอบ 
ความถูกต้อง และครบถ้วน 
ของเอกสารที่จะเปิดเผย 
ให้สาธารณชนทราบ 

17 สิงหาคม  
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 

1. ติดตามการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
การประเมิน (ITA) 

1. คณะกรรมการ รู้ เข้าใจ ในกร
ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 
 

3. การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบ
ถึงการด าเนินงานของโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

1. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
2. ตรวจสอบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร
ในการให้บริการและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานตามภารกิจ
ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใส 

กันยายน 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ICT 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 
 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ พร้อมบทลงโทษ 

1. ด าเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา 
เกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความ
ตื่นตัว และละอายต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ 

ตุลาคม 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ICT 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 
 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 



รายการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ 
5. การประชุมวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ 
ผลความเสี่ยงพร้อมหาแนว
ทางแก้ไข 
 

กรกฎาคม  
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
(หน่วยตรวจ 
สอบภายใน) 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ICT 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 
 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. การประชุมชี้แจง 
ผลการด าเนินงาน (การใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ) 

1. จัดประชุมชี้แจง 
ผลการด าเนินงานให้กับ 
บุคลากรทุกคนทราบ 

กันยายน  
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
(งานแผนงาน 
งานพัสดุ และ
งานการเงิน) 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. การจัดท าคลังความรู้ 
(KM) ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
เพ่ือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 
 

1. จัดท าเว็บเพจคลังความรู้
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ที่เก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ออนไลน์  
3. จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ที่ส่งเสริม 
การต่อต้านการทุจริต 
ของโรงเรียน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 



รายการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ 
8. สื่อการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

1. จัดท าสื่อสัญลักษณ์การ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียน 
บนหน้าเว็บเพจ อย่างน้อย 
1 ป้าย 

กรกฎาคม 
-กันยายน 
2565 

  

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ICT 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 
 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

9. การยกย่องชมเชยบุคลากรใน
โรงเรียนด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. ด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรในหน่วยงานที่มี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กันยายน 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

10. การอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไปอบรมความรู้
เกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง 

สิงหาคม-
กันยายน 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

11. นโยบายการงดรับ 
ของขวัญในเทศกาลและโอกาส 
อ่ืน ๆ 

1. ผู้บริหาร แสดง
เจตนารมณ์ว่าจะเป็น
หน่วยงานที่บุคลากรทุกคน 
ของโรงเรียนจะไม่รับและให้
ของขวัญจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในเทศกาลหรือโอกาส
อ่ืนใด  
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 



รายการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินการ 
 2. บุคลากรแสดง 

ความปรารถนาดีต่อกัน 
ด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร 
การอวยพรในสื่อสังคม
ออนไลน์ ฯลฯ  
3. เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่ว
กัน 

    

12. กิจกรรมประกาศเจตจ านง
สุจริตการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
 

1. ประกาศเจตจ านงสุจริต
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม พร้อมกันทั้ง
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน วันที่ 11 
กรกฎาคม 2565 
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์
หน้าอาคาร 3 

กรกฎาคม 
2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

13. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

1. ผู้รับผิดชอบเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
รับฟ้งความคิดเห็น
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียน
อย่างหลากหลาย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มบริหาร 
งานอ านวยการ 
 
 

1. ติดตามการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ 
2. ติดตามการด าเนินงาน 
และการรายงาน 

1. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ 



 


