
 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการ 

 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ความเป็นมา  
           ตามท่ีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น  
           ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุ
เคราะห์ โดยภาพรวมได้  คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.05 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับ A A และเมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนระดับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานี พบว่า โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ได้คะแนน ITA อยู่ในระดับ 22 ของจ านวน 63 
โรงเรียน โดยในรายงานผลการประเมินฯ ที่โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษา
โครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน การท างาน โดยน าข้อมูลจากการ
ประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  จึงได้จัดท าแนว
ทางการปรับปรุงหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตาม ข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่
เป็นอยู่ เพื่อจะได้เป็น แนวทางการด าเนินการของผู้บริหารและ บุคลากรของสถานศึกษาต่อไป  

 



2. มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานตาม 
ข้อเสนอแนะ  
          จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการท างาน ของหน่วยงาน ดังตาราง  

แหล่งข้อมูล มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT 

1. สอดแทรกแนวคิดในการท างานที่มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลในการประชุม
หรือ อบรม 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

ด าเนินการแล้ว 

 1. เผยแพร่คู่มือการป้องกันการรับสินบน มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน ที่หลากหลาย ช่องทาง  
2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การปฏิบัติงานที่ ปลอด 
จากการทุจริตไม่เรียก รับสินบน 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

ด าเนินการแล้ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT 

1. ประชาสัมพันธ์การ ประเมิน ITA ใ ห้ 
บุคคลภายนอกรับทราบ 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

ด าเนินการแล้ว 

 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานของโรงเรียน 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

ด าเนินการแล้ว 

แบบ OIT  1. ปรับปรุงการเปิดเผย ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานให้มีการ เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทางท่ี หลากหลาย  
2. สร้างกลไกการมีส่วน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น - การประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้สารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัยฯ 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

ด าเนินการแล้ว 

 1. ระบุผู้รับผิดชอบในการ จัดเตรียมข้อมูลตั้งแต่ 
O01-O43 

นายบุรินทร์ 
พินิจมนตรี 

ด าเนินการแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564 
ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ สถานะ สิ่งที่ต้องแก้ไข 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 
001 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
002 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
003 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
004 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
005 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
006 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
007 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
008 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
009 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
010 นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ /   
011 นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ /   
012 นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ /   
013 นางสาวอุบล กุตัน /   
014 นางสาวอุบล กุตัน /   
015 นางสาวอุบล กุตัน /   
016 นางสาวอุบล กุตัน /   
017 นางสาวอุบล กุตัน /   
018 นางสาวอุบล กุตัน /   
019 นางสาวอุบล กุตัน /   
020 นางสาวอุบล กุตัน /   
021 นางสาวนฤมล วงษ์เทพ /   
022 นางสาวนฤมล วงษ์เทพ /   
023 นางสาวนฤมล วงษ์เทพ /   
024 นางสาวนฤมล วงษ์เทพ /   
025 นางสาวนฤมล วงษ์เทพ /   
026 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
027 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
028 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
029 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
030 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
031 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
032 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
033 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
034 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   



035 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
036 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
037 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
038 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
039 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
040 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
041 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
042 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   
043 นายบุรินทร์ พินิจมนตรี /   

 

 

                                              ลงชื่อ .................................................. 
                                                           (นายถนอม ไพรหลวง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


