
ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแความโปร่งใสในหน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2565  

มาตรการ ด าเนิ นการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

1.โครงสร้าง 
หน่วยงาน 

1.แสดงแผนผัง 
โครงสร้างการแบ่ง 
ส่วนราชการของ 
หน่วยงาน 
2.ประกอบด้วย 
ต าแหน่งและการ 
แบ่งส่วนงานภายใน 
เช่น กลิ ่ม หน่วย 
รายละเอียดจาก 
เอกสาร 
กฎหมายที่ กลิ่ าวถิ ง 
การแบ่งโครงสร้าง 
ของโรงเรียนอน บาล 
เชียงรายและการแบ่ง
งานภายใน ประกาศ 
กระทรวงศ กษาธ การ 
เร่ือง ก าหนดสถาน 
ที่ต้ังของโรงเรียน
อน บาลเชียงราย 

ตรวจสอบความ 
สมบูรณิ ในเนื้อห า 
และความถูกต้อง 
จากหน้าเว็บไซต  

โรงเรียนอน บาลเชียงราย 

เว็บไซต โรงเรียน
อน บาลเชียงราย 
เมนูข้อมูลพื้นฐาน 
โครงสร้างองค กร 

มีเมนูข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค กรในเว็บไซต โรงเ รียนอน บ าลเ ชียงราย 

2.ข้อมูล 
ผู้บร หาร 

แสดงรายละ เอียด 
ชิื่อ นามสก ล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย 
ประวัต ผู้ อ าน วยการ 
โรงเรียนอน บาล
เชียงรายช่องทางการ
ต ดต่อ เบอร โทรศัพท ที่
เป็นปัจจ บัน 

ตรวจสอบความ 
สมบูรณิ ในเนื้อห า 
และความถูกต้อง 
จากหน้าเว็บไซต  
โรงเรียนอน บาล 
เชียงราย 

เว็บไซต โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 

ิิเมนูข้อมูล 
พื้นฐาน ประวัต  
ผู้อ านวยการโรงเ รียน 
และประวัต รอง 
ผู้อ านวยการโรงเ รียน 
ที่เป็นปัจจ บัน 

มีเมนูข้อมูลพื้นฐ าน ประวัต ผู้อ าน วยการโรงเ รียน และประวัต  รอง
ผู้อ านวยการโรงเ รียนิ ในเว็บไซต โรงเรียนอน บาลเชียงราย 

 

 

 

 

 

 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
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3.อ านาจ แสดงข้อมูลหน้าที่ โดยว ธีการเก็บ เว็บไซต โรงเรียน มีเมนูข้อมูลพื้นฐ าน ประกอบไป ด้วยประ วัต ความเป็น มา หน้าทิี่และ
อ านาจ ของโรงเรียนอน บ าลเชียงรายใน เว็บไซต โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าที่ และอ านาจของ รวบรวมข้อมูล จาก อน บาลเชียงราย 
 หน่วยงานตามที่ ข้อกฎหมาย คำสิั่ง เมนูประวัต  

 กฎหมายก าหนด หัวหน้าคณะริักษา ความเป็นมา ข้อมูล 

  ความสงบแห่งชาต  หน้าทิี่และอ านาจ 

  ที่ 19/2560 ของหน่วยงานตามที่ 

   กฎหมายก าหนด 
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4.แผน 
ย ทธศาสตร  
หรือ 
แผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

1. ศ กษาแผนกล 
ย ทธิ ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และน ามา 
ว เคราะห กลย ทธ เพ่ือ 
จัดท ารายละ เอียด 
เพ ่มเต มให้สอดคล้อง 
กับนโยบายปัจจ บัน 
2.ทบทวน/ปรับกล 
ย ทธ  
3.จัดท าแผน 
ย ทธศาสตร  3 ปี 
(2563-2565) 
ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
4. ควบค ม ก ากับ 
ต ดตาม 

การรายงาน 
ความก้าวหน้าของ 
โครงการ/ก จกรรม 
เป็นรายไตรมาส 
และการผลการ 
ด าเน นงานของ 
โรงเรียน 

แผนย ทธศาสตร  3 
ปี (2563-2565) 
โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย 
ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มีแผนย ท ธศาสตร  3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.ข้อมูลการ 
ต ดต่อ 

1.ตรวจสอบข้อมูล 
การต ดต่อหน่วยงาน 
2.วางแผนร่วมกับ 
ทีมงาน ICT ในการ ปรับปร ง
ข้อมูลการต ดต่อ
หน่วยงานเพ่ือให้เป็น
ปัจจ บัน 
3.จัดหาข้อมูลการ 
ต ดต่อหน่วยงาน 
4.ปรับปร งข้อมูล 
การต ดต่อหน่วยงาน 
5.ตรวจสอบ ข้อมูล 
การต ดต่อหน่วยงาน 
ที่แก้ไขแลิ้ว 

ตรวจสอบจากหน้า 
เว็บไซต โรงเรียน 

ิิิ เมนูต ดต่อเรา 
 ที่ต้ังโรงเรียน 

เว็บไซต โรงเรียน 
เมนูต ดต่อเรา 
ที่ต้ังโรงเรียน 

มีข้อมูลการต ดต่อ ที่ต้ังโรงเรียน ในเว็บไซต โรงเ รียน อน บ าล
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 

6.กฎหมายที่ 
เก่ียวข้อง 

1.ชิี้แจงผิู้รับผิ ดชอบ 
แต่ละกล ่มงาน 
2.แต่ละกล ่มงาน 
รวบรวมกฎหมาย 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับ 
การปฏ บัต งานใน 
กล ่มงาน 

1.ต ดตามความ 
คืบหน้าการรวบรวม 
ข้อมูลกฎหมายที่ 
เก่ียวข้องกับการ 
ปฏ บัต งานของกล ่ม 
งานต่างๆ 

ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏ บัต งานของกล ่ม 
งานต่างๆ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย ให้กฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางการท างานตามที่ ระเบียบก าหนด ในการ 
ปฏ บัต งาน 
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 3.น าส่งข้อมูล 
กฎหมายต่างๆ ที่ 
เก่ียวข้องฯให้กับผู้ 
รวบรวมข้อมูลเพื่อ 
รายงานข้อมูลต่อไป 

2.ตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

  

7.ข่าว 
ประชาสัมพัน ธ  

1.ศ กษารายละเ อียด 
ข้อมูลข่าวสาร 2.วาง
แผนการเขียน เนื้อหา
ข่าวสาร 3.ตรวจสอบ
เนื้อหา ข้อมูลข่าวสารก่อน 
ลงประชาสมพัน ธ ใน 
เว็บไซต  4.น าข่าวสารลง 
ประชาสมพันธ ใน 
เว็บไซต /เพจของ 
โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 

ตรวจสอบจากหน้า เว็บไซต  
โรงเรียนอน บาลเชียงราย 
(เมนูความเ คลิื่ อนไหว) 

เว็บไซต โรงเรียน 
อน บาลเชียงรายิ  
(เมนูความ เคลิื่อนไหว) 

การประชาสิัมพัน ธิ ข้ อ มูลข่าวสารในเว็บไซติ โรงเ รียนิ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอน บ าลเ ชียงรายเพจโรงเ รียนอน บ าลเ ชียงราย และช่องท าง
ออนไลน อิื่น ๆ 

 
 

 
 
 
 

 

8.ชิ่องทางการิ
สอบถาม (Q&A) 

ด าเน นการให้เป็นไป ตาม
มาตรฐาน เว็บไซต 
ภาครัฐ 

1.ส ารวจจ านวน 
ข้อความโพสของ 
ผิู้ใชิ้บร การิ  
2.จัดส่งเนื้อหาให้ กับ ฝ่าย
เก่ียวข้อง ด าเน นการ
ตาม ประเด็นข้อความ 
โพส  
3.ต ดตามการตอบ 
ข้อปัญหาต่าง ๆ 

เว็บไซต โรงเรียน  ิ
อน บาลเชียงรายิ  
(เมนูต ดต่อ เรา) 

มีช่องทางที่บ คคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ซ ่งเป็น ลิักษณะสิื่อสารได้
สองทาง เมนูติ ดต่อเรา ในเว็บไซต ิ โรงเรียนอน บาลเชียงราย 

 
 

 

9.การใชิ้สิื่ อิ สังคม
ออนไลน  (Social 
Network) 

1.แสดงเคริือขิ่ายิ สังคม
ออนไลน ของ โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย  
2.สามารถเชิื่อมโยงิ ไป
ยังชิ่องทางิ เว็บไซติ หลิัก
ของิ โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย ได้ 

1.โพสข้อความ 
ประชาสัมพันธ ท ก 
ก จกรรมที่ห น่วยงาน จัด/
เข้าร่วม  
2.ตอบข้อซักถาม 

1.เพจโรงเรียน ิ
อน บาลเชียงราย 
2. Facebook โรงเรียน ิ
อน บาลเชียงราย ทิี่
เชื่อมติ่อิ กับเว็บไซติ  
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

มีเว็บไซต โรงเรียนอน บาลเชียงรายFacebook โรงเรียนอน บ าล
เชียงรายและกล ่มไลน  อน บาลเชียงราย 
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   3.มีแบนเนอร แสดง อยู่ใน
หน้าเว็บไซต  โรงเรียน  
อน บาลเชียงราย 

 

10.แผน 
ด าเน นงาน 
ประจ าปี 

1.แต่งต้ัง คณะท างาน
จัดท า แผนปฏ บัต การ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของ โรงเรียน
อน บาลเชียงรายิ  
2.รวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศ และผล การ
ด าเน นงานของปี ที่ผ่าน
มา  
3.จัดประช ิมเชิ งิ
ปฏ บัต การจัดท า 
แผนปฏ บัต การ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของ โรงเรียน
อน บาลเชียงรายิ  
4.จัดท าร่างแผนปฏ บัต 
การประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ของ โรงเรียน
อน บาลเชียงรายเพื่ อขอ
อน มัต   
 

1.การจัดท าแบบ 
รายงานผลการ 
ปฏ บัต งานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ตาม แบบรายงาน สงป. 
301 และ สงป. 
302 ตามที่ส านัก 
งบประมาณก าหนด 2.การ
รายงานผล การ
ด าเน นงาน โครงการ/
ก จกรรม เป็นรายไตรมาส 
3. การจัดท า รายงานผล
การปฏ บัต งานตาม 
แผนปฏ บัต การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ของ โรงเรียนอน บ าล
เชียงราย เม่ือิ สิ ้นส ด
ปีงบประมาณ 

แผนปฏ บัต การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ของโรงเรียนอน บ าล
เชียงราย 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี แผนปฏ บัต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของโรงเรียน อน บ าลเ ชียงราย 
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 5.จัดทำเลิ่มิ
แผนปฏ บัต การ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของ 
โรงเรียนอน บ าล
เชียงราย 
6.แจ้งบ คลากรใน 
โรงเรียน อน บาล
เชียงรายเพ่ือใช้แผน 
เป็นแนวทางในการ 
ปฏ บัต งาน 

   

11.รายงาน การ
ก ากับ ต ดตาม
การ ด าเน นงาน 
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

1. บันท กข้อความ แจ้ง
ผิู้รับผดชอบิ โครงการ/
ก จกรรม ให้ส่งรายงาน 
ความก้าวหน้าของ 
โครงการ/ก จกรรม ใน
รอบ 6 เดือน  
2.รวบรวมรายงาน ผล
การด าเน นงาน 
โครงการ/ก จกรรม รอบ 
6 เดือน เพื่อ จัดริูปเลิ่ม 

บันทิ กขิ้อความแจ้งิ
ผิู้รับผิ ดชอบิ โครงการ/
ก จกรรม ให้ส่ง
รายงาน ความก้าวหน้า
ของ โครงการ/ก จกรรม 
ในรอบ 6 เดือน ตามวัน 
เวลา ที่ ก าหนด 

รายงานผลการ 
ด าเน นงาน รอบ 6 
เดือน (1 ต ลาคม 
2564 – 31 
มีนาคม 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี รายงานผลการ ด าเน นงาน รอบ 6 เดือน    
(1 ต ลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ของ
โรงเรียนอน บ าลเ ชียงราย 

 
 

 
 

 



12.รายงาน ผลการ 
ด าเน นงาน 
ประจ าปี 

1. แต่งต้ัง คณะท างาน
สร ปผล การด าเน นงานตาม 
แผนปฏ บัต การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ โรงเรียนอน บ าล
เชียงรายิ  
2.รวบรวมรายงาน ผล
การด าเน นงาน/ โครงการ
ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
3.จัดประช ิมเชิ งิ
ปฏ บัต การจัดท า 
สร ปผลการ 
ด าเน นงานตาม 

ก าหนดให้ ผิู้รับผิ ดชอบิ
โครงการ/ก จกรรม จัด
ส่งผลการด าเน นงาน
เป็นราย ไตรมาส และเม่ือ 
ด าเน นงานเสร็จสิ ้นิ แล้ว
ให้จัดส่งเป็น รูปเล่ม
รายงานผล การด าเน น
โครงการ/ ก จกรรม 

รายงานผลการ 
ด าเน นงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

มีรายงานผลการ ด าเน นงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

 แผนปฏ บัต การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ โรงเรียนอน บ าล
เชียงราย 
4. จัดท ารายงาน ผลการ
ด าเน นงาน ตาม
แผนปฏ บัต การ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ โรงเรียน
อน บาลเชียงรายิ  
5.เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ  

   

13.คู่มือหรือ 
มาตรฐานการ 
ปฏ บัต งาน 

1.วางแผนการจัดท า เค้า
โครงคู่มือการ 
ปฏ บัต งานให้มี 
องค ประกอบ 
ครบถ้วนตาม รูปแบบ
ที่ก าหนด  
2.จัดท าคู่มือให้มี 
องค ประกอบและ 
รายละเอียด ครบถ้วน 
3.ตรวจความ สมบูรณ  
ความ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ของรายละเอียดใน คู่มือ
การปฏ บัต งาน 
4.น าคู่มือการ 
ปฏ บัต งานไปใช้สู่ 

1.ตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของ 
องค ประกอบและ 
รายละเอียด ของ คู่มือ
การปฏ บัต งาน (ใชิ้ิ
แบบฟอร ม ตรวจสอบ
ความ ถูกต้องคู่มือการ 
ปฏ บัต งาน)  
2.ต ดตาม ประเม น 
ผลสิัมฤทธิ ์ของการิ น า
คู่มือการ ปฏ บัต งาน
ไปใช้ปฏ บัต งาน (แบบ
รายงาน 

เล่มคู่มือการ 
ปฏ บัต งานของท ก กล ่ม 
ดังนี้ 1.กล ม่งานบร ห าร
ว ชาการ 
2.กล ิ่มงานบริ ห ารงาน
บ คคล  
3.กล ่มงานบร ห าร
งบประมาณ 
4.กล ่มงานบร หารทั่วไป 

โรงเรียนอน บ าลเ ชียงราย มีคู่มิือการปฏ บัติ ง านิ ท กกล ่ม ซ ่งบ คลากรใน
แต่ละกล ่ม สามารถน ามาใช้เ ป็น แนวทางในการปฏ บัต ง าน ทิี่ มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

 การปฏ บัต ให้เ ก ดผล 
สัมฤทธ ์ 
5.ต ดตาม ประเม น 
ผลสิัมฤทธ ิ์ของการิ น า
คู่มือการ ปฏ บัต งานไป
ใช้ ปฏ บัต งานจร ง  
6.ทบทวน ปรับปริ งิ คู่มือ
การปฏ บัต งาน ให้มีความ
ทันสมัย สอดคลิ้อง กับ
การิปฏ บัต งานและ 
บร บททิี่เปลิี่ยนแปลง 
ไป 

ผลการน าคู่มิือการิ
ปฏ บัต งานไปสู่การ 
ปฏ บัติ ) 

  

14.แผนการ ใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจ าปี 

1.ทบทวนการ 
ดำเน นงานทิี่ผิ่าน มาิ จาก
รายงานการ ปฏ บัต งาน
และการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ ผ่านมา  
2.จัดท าค าขอ 
งบประมาณ  
3.บร หาร งบประมาณ 

3.1 จัดท า 
แผนปฏ บัต ราชการ 

3.2 จัดท า 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3.3 ต ดตามการ ใช้
จ่ายงบประมาณ 

3.4 ประเม นผล 
การด าเน นงาน 

1.ประช มต ดตาม การ
รายงานการ ด าเน น
โครงการ  
2.จัดท าแบบ รายงาน
ผลการ ด าเน นงาน
ตาม แผนปฏ บัต ราชการ 
โดยให้แต่ละกล ่ มแ ต่ ละ
โครงการรายงาน ผล เพื่อ
จัดท าเป็นข้อมูล ในการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
ต่อไป 

1.แผนการใช้จ่ าย 
งบประมาณของ 
หน่วยงานของปีที่ ผ่านมา 
2.รายละเอียดของ แผนงาน
โครงการ 

โรงเรียนอน บ าลเ ชียงราย มี แผนการใชิ้จ่ายเ งิ นิ งบประมาณของปีทิี่ ผิ่ าน
มาและมิีรายละเอียดของแผนงานิ โครงการของปี งบประมาณพ.ศ . 
2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15.รายงาน การ
ก ากับ ต ดตาม
การใช้ จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

1.จัดท าแผนปฏ บัต  
ราชการ  
2.จัดท าแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ 
3.ต ดตามการใช้จ่ าย 
งบประมาณ 4.
รายงานผลการใช้ จ่าย
งบประมาณ 5.
ประเม นผลการ 
ด าเน นงานโครงการ/ 
ก จกรรม 

1.ประช มต ดตาม การ
รายงานการ ด าเน น
โครงการ  
2.จัดท าแบบ 
รายงานผลการ 
ด าเน นงานตาม 
แผนปฏ บัต ราชการ โดย
ให้แต่ละกล ่ มแ ต่ ละ
โครงการรายงาน ผล เพื่อ
จัดท าเป็นข้อมูล 
ในการใช้จ่าย งบประมาณ
ต่อไป 

1.แผนการใช้จ่ าย 
งบประมาณของ 
หน่วยงานของปีที่ 
ผ่านมา 
2.รายละเอียดของ 
แผนงานโครงการ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี 
1. แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ตามแบบ สงป. 302 
2. รายละเอียดของแผนงาน โครงการ 
3. รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บัต ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

16.รายงาน ผล
การใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจ าปี 

1.จัดท าแผนปฏ บัต  
ราชการ  
2.จัดท าแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ  
3.ต ดตามการใช้จ่ าย 
งบประมาณ  
4.รายงานผลการใช้ จ่าย
งบประมาณ  
5.ประเม นผลการ 
ด าเน นงานโครงการ/ 
ก จกรรม 

1.ประช มต ดตาม การ
รายงานการ ด าเน น
โครงการ  
2.จัดท าแบบรายงาน
ผลการ ด าเน นงาน
ตาม แผนปฏ บัต ราชการ 
โดยให้แต่ละกล ่ มแ ต่ ละ
โครงการรายงาน ผลเพื่อ
จัดท าเป็นข้อมูล ในการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
ต่อไป 

1.แบบแสดง 
ความก้าวหน้าใน การ 
ด าเน นงานตาม 
แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 
(ตามแบบ สงป. 
301 ,302 ของ ส านัก
งบประมาณ 
 2.แบบรายงานผล การ
ด าเน นงานตาม 
แผนปฏ บัต ราชการ 
ประจ าปีิของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
3.มีรายละเอียดการ 
ด าเน นโครงการการใช้
จ่ายงบประมาณ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี 
1. แบบแสดงความก้าวหน้าในการด าเ น นงานตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (ตามแบบิ สงป.301 ,302 ของส านักงบประมาณ 
2. แบบรายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บัต ราชการ ประจ าปีิ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. รายละเอียดการด าเน นโครงการกา รใช้จ่ ายงบประมาณ 

 
 

 
 
 

17.แผนการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
หริือแผนการิ
จัดหาพัสด  

1.กล ่มบร หารงบประมาณ 
รับแจ้งจัดสรร 
งบประมาณ 

2. น าข้อมูล งบประมาณ
มาจัดท า แผนปฏ บัต การ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ได้แก่ 
แผน งบด าเน นงาน และ 
แผนงบโครงการ 

มีการจัดท าแผนการ 
จัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดห าพัสด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1.แผนปฏ บัต การ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 
2565 ประเภท งิบ 
ด าเน นงาน 
2. แผนปฏ บัต การ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปี 2565 
ประเภทงบ 
โครงการ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี 
1. แผนปฏ บัต การจัด ซ้ือจิัดจ้างป ระจ าปี 2565 ประเภท งบด าเน นงาน 

2. แผนปฏ บัต การจัด ซ้ือจิัดจ้างป ระจ าปี 2565 ประเภท งบโครงการ 
 

 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

18.ประกาศ ต่าง 
ๆ เก่ียวกับการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
หริือการจิัดห าิ
พัสด  

มีการประกาศการ จัดซ้ือ
จัดจ้างใน ระบบ e-GP ท ก 
รายการ 

- วงเง นเก น 5,000 
บาท ประกาศทิ กคร้ังทิี่
มีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- วงเง นไม่เก น 5,000 
บาท ประกาศเป็นราย
ไตร มาส 

มีการประกาศการ 
จัดซิื้อจัดจ้างทิ กิ รายการ 
ในระบบ จัดซิื้อจัดจ้ าง
ภาคริัฐิ ( e-GP) ของ 
กรมบัญชีกลางใน 
เว็บไซต หน่วยงาน และ
บอร ด ประชาสัมพันธ  
เพื่อให้สาธารณชน ได้รับ
ทราบข้อมูล 

1.ประกาศใน ระบบ การ
จัดซ้ือจัดจ้าง ภาคริัฐ
 (e-GP)  
2.ประกาศใน เว็บไซต 
หน่วยงาน  
3.ประกาศที่บอร ด 
ประชาสมพันธิ ของิ
หน่วยงาน 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงรายจัดท า ประกาศในระบบการจั ดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) และ ประกาศทิี่บอริ ดป ระชาสิัมพัน ธิ ของโรงเ รียน
อน บาลเชียงราย 

 
 

 
 
 

19.สร ปผล การ
จัดซ้ือจัด จ้างหรือ
การ จัดหาพัสด ราย 
เดือน 

จัดท ารายละเอียด ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
เป็น ประจ าท กเดือน 

มีการรายงานผลการ จัดซ้ือ
จัดจ้าง (แบบ สขร.1) เป็น
ประจ า ท กเดือนเสนอิ
ผู้บร หาร 

แบบสร ปผลการ 
จัดซ้ือจัดจ้างห รือ การ
จัดหาเป็นราย เดือน
(แบบ สขร.1) 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี แบบสร ปผลการจัด ซ้ือจัดจ้างห รือการจัดห าเป็น
รายเดือน (แบบ สขร.1) 

 
 

20.รายงาน ผล
การจัดซ้ือ จัดจิ้าง
หริือิ การจัดหาพัสด  
ประจ าปี 

มีการจัดท ารายงาน ผล
การจัดซ้ือจัดจ้าง หริือการ
จิัดหาพัสด ิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

มีการรายงานผลการ จัดซ้ือ
จัดจ้างหรือ การจัดหา
พัสด  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

แบบรายงานการ 
ว เคราะห ผลการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี การว เคราะห ผลการจัด ซ้ือจัดจ้างิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

21.นโยบาย การ
บร หาร ทรัพยากร 
บ คคล 

มีการก าหนด แผนการ
บร หาร ทรัพยากรบ คคล
ของ โรงเรียนอน บาล
เชียงราย โดย 
ให้สอดคลิ้อง กับิ
นโยบายการบร ห าร 

ตรวจสอบการ ด าเน น
ก จกรรมตาม แนวทางการ
ปฏ บัต  ของแผนบร หาร 
ทรัพยากรบ คคลของ 
โรงเรียนอน บาลเชียงราย 

1.แผนการบร หาร 
ทรัพยากรบ คคลของ 
โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย 
ประกอบไป ด้วย 

1.1 นโยบาย การ
บร หาร 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มีแผนการบร ห าร ทรัพยากรบ คคลของ โรงเ รียน
อน บาลเชียงรายประกอบไปด้วย 

     1.1 นโยบายการบริ ห ารทรัพยากรบ คคล 
1.2 แนวทางการปฏ บัต  
1.3 ระยะเวลาการด าเน นงาน 
1.4 ผู้รับผ ดชอบ 
1.5 เอกสารหลักฐ านที่แสดงผลการด าเ น น การ 
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 ทรัพยากรบ คคลของ 
โรงเรียน 

 ทรัพยากรบ คคล 
1.2 แนวทางการ 

ปฏ บัต  

1.3 ระยะเวลา 
การด าเน นงาน 

1.4 ผู้รับผ ดชอบ 
1.5 เอกสาร หลักฐาน

ที่แสดงผล การด าเน นการ 
2.แผนย ทธศาสตร  การ
พัฒนาบ คลากร ของ
โรงเรียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2565 

 
 

22.การ 
ด าเน นการ 
ตามนโยบาย 
การบร หาร 
ทรัพยากร 
บ คคล 

1.มีการวางแผนการ 
ด าเน นการตาม 
นโยบายการบร ห าร 
ทรัพยากรบ คคลของ 
โรงเรียนิ อน บาลเชียงราย
ตามแนวทาง และ
ระยะเวลาที่ ก าหนด
ไว้  
2.บ คลากร โรงเรียน 
อน บาลเชียงรายร่วม 
ด าเน นการตาม 
แนวทางและ ก จกรรม
ที่ก าหนดไว้ 

ตรวจสอบการ ด าเน น
ก จกรรมตาม แนวทางการ
ปฏ บัต  ของแผนบร หาร 
ทรัพยากรบ คคลของ 
โรงเรียนอน บาลเชียงราย 

1.การด าเน นการ ตาม
นโยบายการ บร หาร
ทรัพยากร บ คคลของ
โรงเรียนอน บาลเชียงราย 
2.แบบส ารวจความ 
ต้องการพัฒนา ตนเอง 
ของบ คลากร โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย  
3.การด าเน นการ พัฒนา 
ความก้าวหน้าใน สาย
อาชิีพ ของิ บ คลากร
โรงเรียนอน บาลเชียงราย 
4.รายละเอียด 
กระบวนการ 
ประเม นผลการ ปฏ บัต 
ราชการของ 
ข้าราชการโรงเรียน 

โรงเรียนอน บ าลเ ชียงรายไ ดิ้ดำเน น การตามิ นโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบ คคลตามแผนย ทธศาสตร ิ และแผนพัฒนาบ คลากรโรงเ รียน 
ประจ าปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 สู่การปฏ บัต  โดยจัดท า โครงการการ
พัฒนาศักยภ าพบ คลากรโรงเ รียน อน บ าลเชียงราย จ านวน 3 กิ จกรรม 
ดังนิี้ 
1. การฝิ กอบรมเช งปฏ บัติ การจัดท าแผนพิัฒนาตนเ องิ รายบ คคล 
(ID Plan) 
2. การอบรมการเขียนผลงานทางว ชาการเพื่ อเลิื่อนต าแหน่ง 

3. การฝิ กอบรมเช งปฏ บัติ การใชิ้โป รแกรมประชิ มออนไลน ิ และการใชิ้

คอมพิ วเตอร ใน การปฏิ บัต ง าน ให้มีประสิ ทธิ ภ าพ 
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   อน บาลเชียงราย  
5.การส่งเสร ม 
จริ ยธรรมและริักษาิ
ว นัยของบ คลากร 
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

5.1ประกาศ 
องค กรค ณธรรม 
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

 

23. 
หลักเกณฑ  
การบร หาร 
และพัฒนา 
ทรัพยากร 
บ คคล 

โรงเรียน ได้ ก าหนด
รายละเอียด ซ ่งเป็น
กรอบ แนวทางในการ 
บร หารและพัฒนา 
ทรัพยากรบ คคล อย่าง
ชัดเจนในท กๆ ด้าน ดังนี้ 
1.หลักเกณฑ การสรร หา
และคัดเลือก บ คลากร 
2.หลักเกณฑ การ 
บรรจ และแต่งต้ัง 
บ คลากร 3.หลักเกณฑ 
การ พัฒนาบ คลากร 
4.หลักเกณฑ การ 
ประเม นผลการ 
ปฏ บัต งานของ 
บ คลากร 5.หลักเกณฑ 
การให้ ค ณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

1. โดยการแจ้งเ วียน 
รายละเอียดซ ่งเป็น 
กรอบแนวทางใน การ
บริ หารและิ พัฒนา
ทรัพยากร บ คคล ทั้งิ5 
ด้านให้ บ คลากรของ 
โรงเรียนทราบ 
2. มีระบบการ 
ตรวจสอบในการ 
ปฏ บัต ตามิ หลักเกณฑ 
ทั้ง 5 ด้าน โดยก าหนด 
ชิ่องทางและิ
ระยะเวลาในการ 
ทักท้วง หากมีการ 
ปฏ บัต ไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ ดังกล่ าว 

1.หลักเกณฑ การสรร หา
และคัดเลือก บ คลากร 
2.หลักเกณฑ การ 
บรรจ และแต่งต้ัง 
บ คลากร 3.หลักเกณฑ 
การ พัฒนาบ คลากร 
4.หลักเกณฑ การ 
ประเม นผลการ 
ปฏ บัต งานของ 
บ คลากร  
5.หลักเกณฑ การให้ ค ณ
ให้โทษและการ สร้าง
ขวัญก าลังใจ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงรายน าหลักเกณฑ  การ บร หารและพัฒนา
ทรัพยากรบ คคลของโรง เรียน เป็นกรอบแน วทางใน การบร ห าร และ
พัฒนาบ คลากรในหน่วยงาน 
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24.รายงาน ผล
การบริ หาริ และ
พัฒนา 
ทรัพยากร 
บ คคล 
ประจ าปี 

รวบรวมผลการ 
พัฒนาบ คลากร 
โรงเรียน อน บาล
เชียงราย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

มีแนวทางในการ 
บร หารและพัฒน า 
บ คลากรที่เป็น 
รูปธรรม และ 
ก าหนดให้มีการ 
ต ดตามและรายงาน ผล
การด าเน นงาน อย่าง
ชัดเจน 

1. รายงานผลการ 
ด าเน นงาน โครงการ 
พัฒนาบ คลากรของ 
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย “โครงการ
ประชิ มเชิ งิ ปฏ บัต การิ it 
เพื่อ การพัฒนางานใน 
ศตวรรษที่ 21” 
2. รายงานผลการ 
ด าเน นการ โครงการ 
พัฒนาบ คลากรชอง 
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย “โครงการ
พัฒนา บ คลากร “ชิีว ติ
พอเพียงในย คโคว ด” ตาม
หลักปรัชญาของ 
เศรษฐก จพอเพียง 

 
 

 
 

25.แนว 
ปฏ บัต การ 
จัดการเร่ือง 
ร้องเรียนการ 
ท จร ตและ 
ประพฤต ม  
ชอบ 

- - ประกาศโรงเรียน 
อน บาลเชียงรายิ เร่ือง 
มาตรการจัดการเ ร่ือง 
ร้องเรียนการท จร ต และ
ประพฤต ม ชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ประกาศโรงเรียนอน บาลเชียงรายเร่ืองมาตรการ จัดการเร่ืองร้องเรียนการ
ท จร ตและประพฤต ม ชอบิ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565ประกอบ ด้วย 
-หลักเกณฑ และมาตรการในการร้องเรียน 
-แนวปฏ บัต และขั้นตอนการปฏ บัต  
-แนวปฏ บัต และการด าเน นการว นัยร้ายแรง 
-การต ดตามและประ เม นผล 
-รายงานผลการด าเน นงาน 
-แบบฟอร มค า ร้อง เรียน 
-ค าแนะน าการท าหนังสือร้องเรียนฯ 

26.ชิ่องทางิ แจ้ง
เร่ือง ร้องเรียน 
การท จร ตและ 
ประพฤต ม ชอบ 

จัดท าให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานเว็บไซต  
ภาคริัฐ 

- เว็บไซต โรงเ รียน 
อน บาลเชียงรายิ เมนู 
ต ดต่อ เราิแจ้งเร่ือง 
ร้องเรียนฯ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี เว็บไซต โรงเรียนอน บ าลเ ชียงรายเมนูต ดต่อ
เรา แจ้งเร่ืองร้องเ รียนเจ้ าหน้าที่ โรงเรียน อน บาลเชียงราย 
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27.ข้อมูลเช ง 
สถ ต เร่ือง 
ร้องเรียนการ 
ท จร ตและ 
ประพฤต ม  
ชอบประจ าปี 

บ คลากรผิู้ รับ ผิ ดชอบิ
รวบรวมข้อมูลฯ 

- ข้อมูลแสดงสถ ต  เริื่อง
ร้องเริียนการิ ท จร ตและ
ประพฤต  ม ชอบของ
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี 
ข้อมูลเช งสถ ต  เร่ืองร้องเรียนการท จร ตและประพฤต ม ชอบ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
 

 

28.ชิ่องทางิ
รับฟังความ 
ค ดเห็น 

1. ตรวจสอบเมนู 
กระดานสนทนา/ 
ร้องเรียน 
2. วางแผนร่วมกับ 
ทีมงานิ ICT ในการ 
ปรับปร งแก้ไขเป็น 
ปัจจ บัน 
3. ด าเน นการให้เป็น 
ปัจจ บัน 
4. ตรวจสอบผลการ 
ด าเน นการของเมนู 
กระดานสนทนา/ 
ร้องเรียน 

ตรวจสอบจาก 
หน้าเว็ปไซต  
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 
 (เมนู กระดาน
สนทนา/ ร้องเรียน) 

เว็ปไซต โรงเ รียน 
อน บาลเชียงราย 
เมนู กระดาน
สนทนา/ ร้องเรียน 

โรงเรียนอน บ าลเ ชียงราย มีชิ่องท างการริับฟิั งิ ความค ดเห็น ใน 
เว็บไซต โรงเ รียนอน บ าลเชียงรายเมนูกระดาน สนทนา/ริ้องเ รียน 
 

 
 
 

 



29.การเปิด 
โอกาสให้เก ด 
การมิีสิ่วนร่วม 

ใช้กระบวนการ 
บร หารแบบครบ วงจร 
PDCA ดังนี้ P วางแผน 
๑.ได้รับค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะท างานจากผู้ิ
อ านวยการโรงเรียน 
๒.ประสาน คณะท างาน
วางแผน ว เคราะห ปัญหา
การ ด าเน นงาน ในปีที่ 
ผ่านมา  
3.ออกแบบการ รายงาน
การด าเน นงานที่เปิด 
โอกาสให้เก ดการมี 
ส่วนร่วม 

1. ต ดตาม ก ากับ 
สอบถาม 
ผิู้รับผิ ดชอบแต่ละิ
กล ่มงาน 
2. แจ้งในไลน  ส่วนตัว
ของ ผิู้รับผิ ดชอบ 

แบบรายงานผลการ 
ด าเน นงานการเปิด โอกาส
ให้เก ดการมี ส่วนร่วม 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มีก จกรรม การประช ม สิัมมนาเปิดโอกาสให้ผูิ้ มีสิ่วน
ไดิ้สิ่วนเสียไดิ้มิีสิ่วนร่วมวางแผน ด าเน นงานแลกเปลิี่ ยน ความค ดเ ห็น ดังนี้ิ  
1.ประช มคณะท างานขับ เ คลิื่ อนการพัฒน าการจิัดการศ กษาปฐมวัยและการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒน าเ ด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐ าน ชาต / แผนพิัฒนาคิ ณภาพการศ กษาเ ด็กปฐมวัยิ  
2.ประช มเช งปฏ บัต การปลิูกฝิังนักวิ ท ยาศาสตร น้อยแห่งิ ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย
สะเต็มศ กษา (STEM Education) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยระบบ
ออนไลน  3.ประช มเชิ งปฏ บัต การการพัฒนาทักษะ EF สำหริับเด็กิ ปฐมวัย 
โดยใช้ิ Home Based Learning ด้วยระบบ ออนไลน  
4. กิ จกรรมจัดการอบ รมออนไลน  หลักสิูตร “การใชิ้สิื่ อิ นวัตกรรมิ
รูปแบบ Digital Technology ในห้องเรียน ว ทยาศาสตร  สร้างสรรค 
ก จกรรมส่ง เสร มทักษะในศตวรรษที่ 21 3r8c” 
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 D ปฏ บัต  
1. ด าเน นงาน มอบหมาย 
ผิู้รับผิ ดชอบแต่ละกล ่ม
งานรายงานการ 
ด าเน นงานโครงการ/ 
ก จกรรมที่เป็นการ 
ด าเน นงานแบบมี ส่วน
ร่วม ใน ปีงบประมาณ
2565 
2. แต่ละกล ่มงาน 
รายงานการ ด าเน นงาน
โครงการ/ ก จกรรมที่เป็น
การด าเน นงานแบบมี 
ส่วนร่วมตามแบบ 
รายงาน 
C ตรวจสอบ รวบรวม 
และ ตรวจสอบการ 
รายงานการ 
ด าเน นงานของท ก 
กล ่มงาน 
A พัฒนาปรับปร ง 
ต ดตาม ปรับปริ งิ การ
รายงานการ 
ด าเน นงานของท ก 
กล ่มงาน 

  5. การพัฒนาความสามารถในการจัดการเ รียนรู้ของครู อน บ าล
เชียงรายผิ่ าน ระบบสื่ออ อนไลน  TSU MOOC โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 
6. ส่งเสร มเวทีและประชาคมเพื่ อการจัดท า รูปแบบและ แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่ อมโยงการศ กษาขั้ น  พื้นฐานกิับอาชิี วศ กษาและ
อ ดมศิ กษาตามบร บทโรงเ รียนอน บาลเชียงราย 
7. ก จกรรมสร้างการริับรู้แนวทางทางการดำเน นงาน/ประชิ มิ การพัฒนา
นวัตกรรมการศ กษา ตามโครงการ Innovation For Thai Education ( 
IFTE ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. โครงการจัดท าแผนพิัฒนาการศ กษาโรงเ รียน อน บ าลเชียงรายิ (พ.ศ. 
2566 - 2570) และแผนปฏ บัติ การศ กษาโรงเ รียน อน บาลเ ชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท าค า ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
9. พิัฒนาศักยภ าพด้านกฎหมาย ว นัย และประมวล จริ ยธรรมสำหริับ
ผิู้บริ หารสถานศิ กษา 
10. ก จกรรมประช มชี้แจงแผนการด าเน นงาน  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 
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30.เจตจ านง สิ จริ ต
ของิ ผู้บร หาร 

จัดท าประกาศ 
เจตจ านงส จร ตใน การ
บร หารงานของ ผู้บร หาร
สูงส ดของ หน่วยงาน
ทั้ง ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 

- ประกาศเจตจ านง 
สิ จร ตภาษาไทยและิ
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี ประกาศเ จตจำน งสิ จ รติ  ของ
ผู้อ านวยการโรงเ รียน อน บ าลเ ชียงราย ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

31.การมส่ิวน 
ร่วมของ 
ผู้บร หาร 

นายสมน กิ จันทร แดง 
ผู้อ านวยการโรงเ รียนิ
อน บาลเชียงราย มี
นโยบาย ส่งเสร ม 
สนับสน น เพ่ือส่งเสร ม
ให้บ คลากรโรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 
ปฏ บัต หน้าที่ 
ด้วยค ณธรรม 
จร ยธรรม และ โปร่งใส 
จัด โครงการยกย่องเ ช ด 
ชูเกียรต บ คลากร 
ตัวอย่าง ตาม แผนการ
ส่งเสร ม ค ณธรรม 
อน บาลเชียงราย 

ส่งเสร มให้บ คลากร ใน
สังกัดได้รับความรู้ ในเริื่อง
กฎหมายิ แนวทาง
ปฏ บัต งาน ให้โปร่งใส เพื่อ 
เสร มสร้างค ณธรรม 
จร ยธรรมป้องกันการ
ท จร ต 

1.เกียรติ บัตรยกย่องิ
บ คลากรเพ่ือเป็น 
แบบอย่างด้าน 
ค ณธรรม จร ยธรรม ดังนี้ 
1.ด้านระเบียบ ว นัย 
2.ด้านจ ตอาสา 
3.ด้านความพอเพียง 
4.ด้านความส จร ต 
5.ด้านค ณธรรม 
จร ยธรรมทั้ง 4 ด้าน 
2. รายงานการ ประชิ ม
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 
คร้ังที่ 1/2565 เมิื่อวิันพิ ธ 
ที่ 23 ก มภาพันธ  2565 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนอน บาลเชียงราย ไดมิีสิ่วนร่วมการด าเน นงานด้านิ
การป้องกันการท จร ติ โดยได้ให้นโยบายิ ส่งเสร มิ สนับสน น ให้บ คลากร
โรงเรียนอน บาลเชียงรายปฏ บัต หน้าทิี่ด้วยค ณธรรม จร ยธรรม และ
โปร่งใส ภายใต้ิ “โครงการยกย่องเช ดชิูเกิียรต บิ คลากรติัวอย่าง ตามิ
แผนการส่งเสร มค ณธรรมโรงเรียน อน บาลเชียงราย” 

 
 

 
 

 
 

32.การ 
ประเม นความ 
เสิี่ยงทิ จรติ ิ
ประจ าปี 

1.ก จกรรมประเม น 
ความเสี่ยงของ 
หน่วยงาน 
2.น าแผนบร หาร ความ
เสี่ยงการท จร ต 

ต ดตามการ ด าเน นการ
งานของ ผิู้รับผิ ดชอบ
รายงาน 
ของท กกล ่ม เพื่อให้ 
ได้มาซ ่งก จกรรม 

แผนบร หารความ เสิี่ยง
การท จร ต ของ โรงเรียน 
ประจ าปี 

ผู้อ านวยการโรงเ รียน อน บ าลเ ชียงราย นำแผนบร หารความเสิี่ ย งการิ
ท จร ต ของโรงเรียน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ข ้นเปิดเผยบน
เว็บไซต โรงเ รียน อน บ าลเชียงราย 
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 ของโรงเรียนประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ข ้นเปิดเผย บน
เว็บไซต  โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 

จัดการความเ สี่ย ง ของ
โรงเรียน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนิ อน บาล
เชียงราย 

งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ข ้นเปิดเผย บน
เว็บไซต  โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 

 

33.การ 
ด าเน นการ เพ่ือ
จัดการ ความเสี่ยง
การ ท จร ต 

1. ศ กษา รายละเอียด
ข้อมูลที่ ก าหนดของตัวชิี้ วัด 
2. ประช มระดม ความ
ค ดเห็นการ ด าเน นการ
เพ่ือ จัดการความเ สี่ย ง การ
ท จร ต 
3. ชี้แจง ผิู้รับผิ ดชอบทิ ก
กล ่มิ ด าเน นการ 
4. รวบรวม / สังเคราะห 
ข้อมูล 
5. ควบค ม ก ากับ 
ต ดตาม ประเมิ นผล 

ต ดตามการ ด าเน นการ
งานของ ผิู้รับผิ ดชอบ
รายงานิ ของท กกล ่ม 
เพื่อให้ ได้มาซ ่งก จกรรม 
จัดการความเสี่ยง ของ
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

1. รายงานผลการ 
ด าเน นงานตามแผน บร หาร
ความเสี่ยงิ การท จร ต 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
2. การด าเน นการ 
จัดการความเสี่ยง 
การท จร ต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 
3. การแสดง เจตจ านง
ส จร ตด้าน ค ณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ 
บร หารงานของโรงเ รียนิ
อน บาลเชียงราย 
4. แผนปฏ บัต การิ
ส่งเสร มค ณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี  
1.รายงานผลการดำเน น งานตามแผนบร ห ารความเ สิี่ ยงการิ ท จร ต 
ประจ าปี งบประมาณิ พ.ศ.2565  
2.เจตจ านงส จร ตด้านค ณธรรมและความโป ร่ง ใสใน การ บร หารงานของ
โรงเรียนอน บ าลเ ชียงราย 
3.การด าเน นการบ ริ ห ารจัดการความเ สี่ย ง โรงเรียนอน บ าลเ ชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.การ 
เสร มสร้าง 

1.การวางแผน/ ก าหนด
ว ธีการ 
Planning 

โดยว ธีการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 
สังเกตการ 

แบบรายงานการ 
เสร มสร้าง วัฒน ธรรม 
องค กรการพัฒนา 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย ได้จัดก จกรรม เสริ มสร้าง วัฒน ธรรมองค กรการ
พิัฒนาองค ความริู้ และการ พฒันาศักยภาพบ คลากร 
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วัฒนธรรม องค กร สังเกตการ ปฏ บัต งาน
โดยดูจาก ภาพในไลน   
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย หากเห็น แล้ว
ว่าเก่ียวข้องเป็น การแสดง
ด าเน นการ หรือก จกรรมที่
แสดง ถ งการเสร มสร้าง 
วัฒนธรรมองค กรให้ 
เจ้าหน้าทิี่ของิ หน่วยงาน
มีทัศนคต  และค่าน ยมใน
การ ปฏ บัต งานอย่าง 
ซ่ือสัตยิ สิ จรติ   อย่างิ
ชัดเจน ซ ่งเป็นการ 
ด าเน นการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2.การลงมือปฏ บัต  Do 
รวบรวมข้อมูล เป็น

ระยะๆ 3.การ
ตรวจสอบ Check 
เป็นไปตามการ 
วางแผนและก าหนด 
ว ธีการตาม 
ข้อิ1 4.การปรับปร ง/ 
ปรับเปลี่ยนว ธีการ Action 
ว เคราะห หา 

สาเหต ความ 
ผ ดพลาดจากข้อ 3 ซ ่งไม่
มิีข้อผ ดพลาดิ ใดๆ 
โดยรวบรวม 
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

ปฏ บัต งานแต่ละ กล ่ม
การแสดงการ 
ด าเน นงานหรือ 
ก จกรรมที่แสดงถิ งิ การ
เสร มสร้าง วัฒนธรรม
องค กรให้ เจ้าหน้าทิี่ของิ
หน่วยงานมีทัศนคต  และ
ค่าน ยมในการ 
ปฏ บัต งานอย่าง 
ซ่ือสัตย  สิ จริ ต อย่าง 
ชัดเจน ใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

องค ความริู้ และการิ
พัฒนาศักยภาพ 
บ คลากรโรงเ รียน 
อน บาลเชียงราย 
ประจ าปี 2565 
จ านวนิ1 ช ด 

อน บาลเชียงราย ประจ าปี 2565 ที่แสดงถ งการเสร มสร้าง วัฒนธรรม
องค กรให้เจิ้ าหน้าทิี่ ของหน่วยงาน มีทัศนคต และิ ค่าน ยมในการ
ปฏ บัติ งานอย่าง ซ่ือสัตยสิ  ิ จรติ  
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35แผนปฏ บัต  การ
ป้องกัน การ
ท จร ต ประจ าปี 

1. แสดงแผนปฏ บัต  การ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ ท จร ต
และประพฤต  ม ชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. การด าเน น โครงการ
เสร มสร้าง ค ณธรรม 
จร ยธรรม เพ่ือป้องกัน
การ ท จร ตและ
ประพฤต  ม ชอบ ของ
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

แผนปฏ บัต การ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการท จร ต
และประพฤต  ม ชอบ 
กระทรวงศ กษาธ การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
2. อบรมให้ความรู้ 
บ คลากรใน โรงเ รียน อน บ าล
เชียงราย เก่ียวกับการ 
ป้องกันการท จร ต เพ่ือ
ยกระดับ ค ณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด าเน นงานของ 
หน่วยงานภาคริัฐิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนปฏ บัต การ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ ท จร ต
และประพฤต  ม ชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 

36.รายงาน การ
ก ากับ ต ดตาม
การ ด าเน นการ 
ป้องกันการ ท จร ต
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

การสร ปผล รายงาน
ผลการ ด าเน น
โครงการ เสร มสร้าง
ค ณธรรม จร ยธรรม 
เพ่ือ ป้องกันการท จร ต 
และประพฤต ม ชอบ ของ
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามแบบก ากับ 
ต ดตาม และ 
ประเม นผลการ 
ด าเน นงาน 
แผนปฏ บัต การ 
ส่งเสร มค ณธรรม  

แบบก ากับ ต ดตาม และ
ประเม นผลการ 
ด าเน นงาน แผนปฏ บัต 
การ ส่งเสร มค ณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ต ลาคม 2564 
– กันยายน 
2565) รอบ 6 เดือน 

แบบก ากับ ต ดตาม และ
ประเม นผลการ 
ด าเน นงาน แผนปฏ บัต 
การ ป้องกันและปราบ 
ปราบการท จร ตและ 
ประพฤต ม ชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ต ลาคม 2564 
– กันยายน 
2565) รอบ 6 เดือน 

โรงเรียนอน บาลเชียงราย มีการรายงานผลการด าเน น การป้อง กันิ ิิิ ิิ
การท จร ตของ หน่วยงาน รอบิ 6 เดือน ข ้นเปิดเผยบนเว็บ ไซต โรงเ รียน 
อน บาลเชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต ลาคม 2563 
– กันยายน 
2564) รอบ 6 เดือน 

   

37.รายงาน ผล
การ ด าเน นการ 
ป้องกันการ ท จร ต
ประจ าปี 

การสร ปผล รายงาน
ผลการ ด าเน น
โครงการ เสร มสร้าง
ค ณธรรม จร ยธรรม 
เพ่ือ ป้องกันการท จร ต 
และประพฤต ม ชอบ ของ
โรงเรียนิ อน บาล
เชียงราย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแบบ
ก ากับ ต ดตาม และ 
ประเม นผลการ 
ด าเน นงาน 
แผนปฏ บัต การ 
ส่งเสร มค ณธรรม 
กระทรวงศ กษาธ การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต ลาคม 2563 
– กันยายน 
2564) รอบ 12 เดือน 

แบบก ากับ ต ดตาม และ
ประเม นผลการ 
ด าเน นงาน แผนปฏ บัต 
การ ส่งเสร มค ณธรรม 
กระทรวงศ กษาธ การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต ลาคม 2563 
– กันยายน 2564) 
รอบ 12 เดือน 

แบบก ากับ ต ดตาม และ
ประเม นผลการ 
ด าเน นงาน แผนปฏ บัต 
การ ป้องกันและปราบ 
ปราบการท จร ตและ 
ประพฤต ม ชอบ 
กระทรวงศ กษาธ การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต ลาคม 2563 
– กันยายน 
2564) รอบ 12 เดือน 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มีผลด าเน น งานป้อง กัน การท จร ตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข ้นเปิดเผยบนเว็บ ไซต ของโรงเรียน อน บ าล
เชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38.มาตรการ 
ส่งเสร ม 
ค ณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายใน 
หน่วยงาน 

1. วางแผนการ 
ด าเน นงาน/ ออกแบบ
การ รายงาน 
2. จัดท าคำสิั่งิ
มอบหมาย ผิู้รับผิ ดชอบ
ตัวชิี้วัดิ เพื่อชิี้แจงการิ
ด าเน นการว เ คราะห  ผล
การประเม ินค ณธรรมฯ 
ป ี

ตรวจสอบความ 
สมบูรณ  ถูกต้องของ 
ข้อมูลการว เ คราะห  
มาตรการและ แผนการ
ด าเน นงาน ตาม
มาตรการ ส่งเสร ม
ค ณธรรม และความ
โปร่งใสใน หน่วยงาน 

1.ตารางการ 
ว เคราะห มาตรการ และ
แผนการ ด าเน นงาน ตาม 
มาตรการส่งเสร ม 
ค ณธรรมและความ โปร่งใส
ในหน่วยงาน โรงเรียนิ
อน บาลเชียงราย (การ 
ว เคราะห ผลการ 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มีมาตรการและ แผนการด าเน น งาน ตามมาตรการ
ส่งเสร มค ณธรรมและ ความโปร่งใสในโรงเ รียน ปี 2565 เพื่อน ามา
ปรับปร ง แก้ไข และพัฒนา การด าเน นการส่งเ สร มค ณธรรมและความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2565 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

 งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ผู้รับผ ดชอบ 
ตัวชี้วัดส่ง รายงาน การ
ว เคราะห ผลฯ 
4. สรปิ   การว เคราะห  
มาตรการและ แผนการ
ด าเน นงาน ตาม
มาตรการ ส่งเสร ม
ค ณธรรม และความ
โปร่งใสใน หน่วยงาน 
โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

โรงเรียนอน บาล
เชียงราย 

ด าเน นการปี 
2563) 
2.ค าสั่งโรงเรียน อน บาล
เชียงราย เร่ือง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ ด าเน นการ
รายงานฯ (ITA) 
3.แบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะและความ 
โปร่งใส (Open Data 
Integrity and 
Transparency 
Assessment :OIT) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 

39.การ 
ด าเน นการ 
ตามมาตรการ 
ส่งเสร ม 
ค ณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายใน 
หน่วยงาน 

1. วางแผนการ 
ด าเน นงาน/ 
ออกแบบการ 
รายงาน 
2. ประชิ มิ ผิู้รับผิ ดชอบ
ตัวชิี้วัดิ เพื่อชิี้แจงการิ
ด าเน นการว เ คราะห  ผล
การประเม ินิ ค ณธรรมฯ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ตรวจสอบความ สมบูรณ  
ถูกต้องของ ข้อมูล
รายละเอียด การ
ด าเน นงานตาม มาตรการ
เพ่ือ ส่งเสร มค ณธรรม 
และความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ท ก ตัวชิี้วัด 

1. ตารางการ ว เคราะห 
มาตรการ และแผนการ 
ด าเน นงาน ตาม มาตรการ
ส่งเสร ม ค ณธรรมและ
ความ โปร่งใสในหน่วยงาน 
โรงเรียนิ อน บาลเชียงราย 
(มาตรการ ด าเน นการปี 
2565) 

โรงเรียนอน บาลเ ชียงราย มี  
1.มาตรการและแผนการด าเ น นงาน  ตามมาตรการส่ งเสร ม ค ณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน โรงเรียนอน บ าลเชียงราย(มาตรการ
ด าเน นการ ปีิ2565  
2.ข้อมูลรายละเ อียดการน ามาตรการเพื่อส่งเ สร มค ณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏ บัต อย่ าง เป็นรูปธรรม 



มาตรกา รด าเน ินการปี 2565 
ช  ่อต ัวช้ีวัด กิจกรรม ตรวจสอบ/ติดตาม 

(เคร ่องม อ/วิ ธี การ) 
เอกสาร/ช้ินงาน ผลการด าเ นินงานสู่การปฏิบั ติที่เ ป็นรูปธรรม 

 3. ผู้รับผ ดชอบ 
ตัวชี้วัดส่ง รายงาน การ
ว เคราะห ผลฯ 
4. รวบรวม สร ป และ
รายงานข้อมูล ผลการ
ด าเน นการ ตามมาตรการ
เพ่ือ ส่งเสร มค ณธรรม 
และความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 2. ข้อมูล รายละเอียดผล
การ ด าเน นงานตาม 
มาตรการเพ่ือ ส่งเสร ม
ค ณธรรม และความ
โปร่งใส ภายในโรงเรียน 
อน บาลเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 

 

 

 


