
 

 

 

 

มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ   

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พนักงานราชการและลูกจางประจำ 

 

โรงเรียนบานหวยลาด 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบานหวยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 

   เร่ือง มาตรการปองกันการรับสินบน 

     .......................................................  

 ดวยโรงเรียนบานหวยลาด ไดใหความสำคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาม

นโยบาย รฐับาล ซึ่งไดกำหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

และมีเจตนารมณ ในการดำเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 

และผูมีสวนไดสวนเสียตาม หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเพื่อใหสอดคลองตามเกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ท่ีไดกำหนดดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยใหหนวยงานกำหนด

มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

สามารถปองกันการรับสินบนไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบานหวยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ จึงไดประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้  

๑. มาตรการปองกันการรับสินบน การใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือ 

ผูบังคับบัญชา ในเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เปนตน  

   ๑.๑ บุคลากรทุกระดับจะตองไมเรียก รับ หรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือ

ประโยชนอื่นใด ท่ีนอกเหนือจากทรัพยสินทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญ

หรือประโยชนอื่นใดโดย ธรรมจรรยา ดังตอไปนี้    

 ๑.๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชนจากญาติ ซึง่ใหโดยเสนหาตาม 

จำนวนท่ีเหมาะสมแกฐานะของตน    

 ๑.๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอืน่ใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ 

ประเพณี นิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนการใหหรือรับ

ของขวัญท่ีระลึก ของกำนัล และหรือประโยชนอื่นใด ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว โดยส่ิงของหรือของขวัญหรือประโยชนอื่นใดท่ีรับหรือใหแกกันนั้น ตอง

มีมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละ โอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท   

 ๑.๒ ใหบุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ เชน เทศกาล 



ปใหม การแสดง การตอนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเล่ือนตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน โดย

วิธีการใชบัตรอวยพร การลงนาม ในสมุดอวยพร การอวยพรในส่ือสังคมออนไลน แทนการใหหรือการ

รับของขวัญ ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกนั การฝาฝนกฎ ระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชนในการเสริมสราง

ทัศนคติในการประหยัดใหแกราชการ  

 

๒. มาตรการปองกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  

 ๒.๑ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดจางของหนวยงานในการเปดเผย

ขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนและ การมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของ

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุและผูตรวจรับพัสดุ   

 ๒.๒ วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไมนำความสัมพันธสวนตัวมา 

ประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี  

๒.๓ ไมเรียก รับ ยอมจะรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

จากผูขาย ผูรับจางผูมีสวนเกี่ยวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุเพื่อตนเองหรือผูอื่น

โดยมิชอบ   

 ๒.๔ หากหัวหนางานพัสดุเห็นวามีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบ 

ดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและจัดทำรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ันข้ึนไป เพื่อ

ดำเนินการสอบขอเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที  

 ๓. มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการบรจิาคเงินและทรัพยสินบริจาค  

   ๓.๑ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผู บริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖   

   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

  

  

                        (นางลักษณา  พรหมพล) 

             ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 



 ข้ันตอน วิธีการ การกำหนดมาตรการ กลไก การใชดุลพินิจ ของโรงเรียนบานหวยลาด  

(Flow Chat)  

 

  คณะกรรมการ                                  ประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ      

                                   มาตรการ กลไก การใชดุลพนิิจ 

                                 

                             

                              ประกาศมาตรการ กลไก และการวาง 

                            ระบบในการใชดุลพนิิจ 

 
 

             

                                รวมเอกสาร 
 

 

 

                  พิจารณา ระเบียบ ขอกฎหมาย 
 

     

                       

     คณะกรรมการ                                พิจารณาการใชดุลพนิจ 
                                                             

 

 

                                                           รายงาน 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยลาด 



คณะทำงานรับผิดชอบเตรียมขอมูลท่ีจะนำไปเผยแพร และเปดเผยแกบุคคลภายนอก ประกอบดวย 

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O1  

 

โครงสรางสถานศึกษา  โครงสรางของสถานศึกษา จะตองมีขอมูล

การแบงสวนราชการภายในของสถานศึกษา 

นายยุรนันท  พรรณขาม 

O2  

 

ขอมูลผูบริหาร ขอมูลผูบริหารจะตองมีช่ือ นามสกุล และ

ตำแหนง ของผูบริหารสถานศึกษา 

นายยุรนันท  พรรณขาม 

O3  อำนาจหนาท่ี อำนาจหนาท่ี จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับอำนาจ 

หนาท่ีและภารกิจของสถานศึกษาตามขอ

กฎหมายกำหนด 

นายยุรนันท  พรรณขาม 

O4  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

บานหวยลาด จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ 

แผนพัฒนาหนวยงานมากกวา 1 ป พรอม 

รายละเอียด 

นางวนิดา   พรมอินทร 

นางสาวปวีณา  กางถ่ิน 

O5  ขอมูลการติดตอ ขอมูลการติดตอของหนวยงานอยางนี้ 

จะตองประกอบดวยท่ีอยู หมายเลข 

โทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณีย 

อิเล็กทรอนิกส(e-mail) แผนท่ีต้ังของ 

หนวยงาน 

นายวรายุ  ขวัญลอย 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของจะตองมีขอมูลกฎหมาย 

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน เชน 

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวงขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 

หรือคติคณะรัฐมนตรี เชน พ.ร.บ.การศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม 

หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ 

ขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2553 เปนตน 

นายอมรเทพ  วงศษา 



ขาวประชาสัมพันธ 

O7  ขาวประชาสัมพันธ ขาวประชาสัมพันธ จะตองมีขอมูลขาวสาร 

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม 

อำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา 

โดยจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

นายวรายุ  ขวัญลอย 

การปฏิสัมพันธขอมูล 

ขอ  ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O8  

 

Q&A Q&A จะตองมีชองทางท่ีผูรับบริการ หรือผู 

มีสวนไดเสียสามารถสอบถามขอมูลหรือขอ 

กังวลสงสัย และสถานศึกษาสามารถตอบขอ 

สอบถามหรอืส่ือสารโตตอบกันได โดย 

จะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของ

สถานศึกษา 

นายวรายุ  ขวัญลอย 

O9  Social Network Social Network จะตองมีชองทางการ 

เช่ือมโยงไปสูเครือขายสังคมออนไลนของ 

หนวยงาน เชน Facebook Twitter 

Instagram Line เปนตน โดยจะตองเปน 

ชองทางผานเว็บไซตของสถานศึกษา 

นายวรายุ  ขวัญลอย 

แผนดำเนินการ 

O10  แผนปฏิบัติการประจำป แผนปฏิบัติราชการประจำปจะตองมีขอมูล 

แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของหนวยงานพรอมรายละเอียด 

นายนำพล  เสคำพันธ 

O11 รายงานการกำกับติดตามรายภาค

เรียน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

รายภาคเรียน จะตองมีขอมูลแสดงวา 

หนวยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ใหเปนไปตามแผนดำเนินงานประจำปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา 

นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำป 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป จะตองมี 

ขอมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปของ

สถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี 

ผานมา 

นางสาวสกาวเดือน  จันหนาย 

การปฏิบัติงาน 



O13  คูมือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะตองมี 

ขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงาน 

ราชการรายบุคคล ทุกกลุมงาน พรอม 

รายละเอียด 

คณะครูทุกคน 

 

 

 

 

การใหบรกิาร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O14  คูมือหรือมาตรฐานการ ใหบริการ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ จะตองมี 

ขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการ 

ใหบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของ 

สถานศึกษา ท่ีผูมารับบริการจะตอง

รับทราบ ซึ่งประกอบดวย ประเภทงาน

ใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ แผนผัง/

แผนภูมิการ ใหบริการ ระยะเวลาท่ีใชใน

การใหบริการ และผูรับผิดชอบในการ

ใหบริการ 

นายสุรวี  เขียว 

O15  ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ จะตองมีขอมูล 

สถิติการใหบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือ 

ภารกิจของสถานศึกษา และจะตองเปน

ขอมูล ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายสุรวี  เขียว 

O16  รายงานผลการสำรวจความพึง 

พอใจการใหบริการ 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ 

ใหบริการ จะตองมีขอสรุปผลการสำรวจ 

ความพึงพอใจการใหบริการตามอำนาจ 

หนาท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา ใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา 

นายสุรวี  เขียว 

O17  E-Service E-Service จะตองมีชองทางท่ีผูรับบริการ 

หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียสามารถขอรับ 

นายสุรวี  เขียว 



บริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของ

สถานศึกษา ตามภารกิจของสถานศึกษาโดย 

จะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของ 

หนวยงาน เชน Smart OBEC, My office, 

AMSS++, Smart Area, Smart Office 

เปนตน 

แผนการใชจายงบประมาณประจ าป 

O18  แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจำป 

แผนการใชจายงบประมาณประจำป จะตอง 

มีขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจำป พ.ศ. 2562 พรอมรายละเอียด 

นางสาวณภัทร  พงคคำ 

นางวิไลลักษณ  วงศวิริยชาติ 

O19  รายงานการกำกับติดตามการใชจาย

งบประมาณ รายภาคเรียน 

รายงานการกำกับติดตามการใชจาย 

งบประมาณ รอบ 6 เดือน จะตองมีขอมูล การ

กำกับติดตามการใชจายงบประมาณของ 

สถานศึกษาตามแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจำป พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษาเปนรอบ 

6 เดือน 

นางสาวณภัทร  พงคคำ 

นางวิไลลักษณ  วงศวิริยชาติ 

การใหบรกิาร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O20  รายงานผลการใชจาย 

งบประมาณประจำป 

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 

จะตองมีขอมูลสรุปผลการใชจาย 

งบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจำปของหนวยงานในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

นางสาวณภัทร  พงคคำ 

นางวิไลลักษณ  วงศวิริยชาติ 

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O21  แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ 

แผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา 

พัสดุ จะตองมีแผนการจัดซื้อจัดจางหรือ 

แผนการจัดหาพัสดุ ตามท่ีหนวยงานจะตอง 

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

นางอัมรินทร  ฐิตวัฒนานนท 

นายนพรัตน  ขันติเจริญ 



O22  ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการ 

จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

หรือ การจัดหาพัสดุ จะตองมีประกาศตามท่ี 

หนวยงานตองดำเนินการตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน 

ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด 

จาง เปนตน และจะตองเปนขอมูลภายใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางอัมรินทร  ฐิตวัฒนานนท 

นายนพรัตน  ขันติเจริญ 

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ การ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

รายเดือน จะตองมีขอมูลสรุปผลการจัดซื้อ 

หรือจัดจางตามแบบ สขร.1 และจะตองเปน 

ขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางอัมรินทร  ฐิตวัฒนานนท 

นายนพรัตน  ขันติเจริญ 

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง หรือ

การจัดหาพัสดุประจำป 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา 

พัสดุประจำป จะตองมีขอมูลสรุปผลการ 

จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา อยาง 

นอยจะตองประกอบดวย 1.สรุปผลการ 

จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 2.ปญหา 

และอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางหรือการ 

จัดหาพัสดุ 3.ขอเสนอแนะการปรับปรุง 

พัฒนาการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

นางอัมรินทร  ฐิตวัฒนานนท 

นายนพรัตน  ขันติเจริญ 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากร 

บุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตอง 

มีนโยบายหรือทิศทางของหนวยงาน 

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี 

ความโปรงใส สอดคลองกับการขับเคล่ือน 

ภารกิจของสถานศึกษาและทิศทางการ

ปฏิรูปประเทศ 

นางสัญญาลักษณ  หีบแกว 

O26  การดำเนินการตามนโยบายการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล จะตองมีการดำเนินการ 

นางสัญญาลักษณ  หีบแกว 



ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เชน การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี 

คนเกง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ

สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร (การ

พัฒนา บุคลากร การสรางทางกาวหนาใน

สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ

บรรจุ และแตงต้ังบุคลากรการประเมินผล

การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและ

รักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เปน

ตน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  

O27  หลักเกณฑการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล จะตองมีการกำหนดหลักเกณฑการ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปน 

ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

ไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก 

การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการ 

ใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 

นางสัญญาลักษณ  หีบแกว 

O28  รายงานผลการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

บุคคลประจำป จะตองมีการประเมินผลการ 

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำป 

และจัดทำเปนรายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปของสถานศึกษา ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา 

นางสัญญาลักษณ  หีบแกว 

 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 

รองเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการ 

ทุจริต จะตองมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหา 

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการตอเรื่อง 

นายอมรเทพ  วงศษา 



รองเรียนท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตของ 

เจาหนาท่ีในสถานศึกษา 

O30  ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ 

ทุจริต 

ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตอง 

มีชองทางท่ีผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี 

สวนไดสวนเสีย สามารถแจงเรื่องรองเรียน 

การทุจริตของเจาหนาท่ีในสถานศึกษา โดย 

จะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของ

สถานศึกษา 

นายอมรเทพ  วงศษา 

O31  ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ 

ทุจริตประจำป 

ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ประจำป จะตองมีขอมูลสรุปจำนวนและ 

ประเภทเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 

เจาหนาท่ีในสถานศึกษา ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

นายอมรเทพ  วงศษา 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

O32  ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ชองทางการรับฟงความคิดเห็น จะตองมี 

ชองทางท่ีผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมี 

สวนไดสวนเสีย สามารถใหความคิดเห็นหรือ 

ขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยจะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของ

สถานศึกษา 

นางสาวเบญจภรณ   พรมเผา 

O33  การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน 

รวม 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม จะตอง 

มีการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ 

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม 

ในการดำเนินงานตามภารกิจของ

สถานศึกษา เชน รวมวางแผน รวม

ดำเนินการ รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

รวมติดตาม ประเมนิผล เปนตน และจะตอง

เปนขอมูลภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางสาวเบญจภรณ   พรมเผา 

 

 

 



เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O34  เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร จะตองมีการ 

แสดงเจตนารมณหรือคำมั่นของผูบริหาร 

สูงสุดคนปจจุบัน วาจะปฏิบัติหนาท่ีและ 

บริหารสถานศึกษาอยางซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยจัดทำ อยางนอย 2 ภาษา ไดแก 

ภาษาไทยและอังกฤษ 

นายสมบูรณ  นามวงศ 

O35  การมีสวนรวมของผูบริหาร การมีสวนรวมของผูบริหาร จะตองมีการ

ดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวน 

รวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน ในการให 

ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา

สถานศึกษาดานคุณธรรมและความโปรงใส  

นายสมบูรณ  นามวงศ 

การประเมินความเส่ียงเพื่อการปองกันการทุจริต 

O36  การประเมินความเส่ียงการทุจริต

ประจำป 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 

จะตองมีการประเมินความเส่ียงของการ 

ดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกบั 

ผลประโยชนสวนรวมของสถานศึกษา และ 

จะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

นางสาวกัญญวรา  หอมตา 

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความ 

เส่ียงการทุจริต 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ 

ทุจริต จะตองมีการดำเนินการหรือกิจกรรม 

ท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของการดำ 

เนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ การ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 

ผลประโยชนสวนรวมของสถานศึกษา และ 

จะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

นางสาวกัญญวรา  หอมตา 

 

 



การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O38  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จะตองมี 

การดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ 

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีใน 

สถานศึกษามีทัศนคติ คานิยม ในการ 

ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และจะตอง 

เปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางสาวกัญญวรา  หอมตา 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขอ  ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O39  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ประจำป 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 

จะตองมีขอมูลแผนปฏิบัติการปองกันการ 

ทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของสถานศึกษา พรอมรายละเอียด 

นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำ 

เนินการปองกันการทุจริต ราย

ภาคเรียน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 

ปองกันการทุจริต รายภาคเรียน จะตองมี 

ขอมูลสรุปผลการดำเนินการปองกันการ 

ทุจริตของสถานศึกษา รายภาคเรียนและ 

จะตองเปนขอมูล ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 

O41  รายงานผลการดำเนินการ 

ปองกันการทุจริตประจำป 

รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต 

ประจำป จะตองมีขอมูลสรุปผลการ 

ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

O42  มาตรการเผยแพรขอมูลตอ 

สาธารณะ 

มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

จะตองมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เชน 

การกำหนดข้ันตอน วิธีการ และงานท่ี

เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูล ตอ

สาธารณะ 

นางรจนาถ  ปานขาว 

O43  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมี 

สวนรวม 

มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

จะตองมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เชน 

นางรจนาถ  ปานขาว 



การกำหนดข้ันตอน วิธีการ และงานท่ี

เกี่ยวของกับการใหผูมีสวนได สวนเสีย มี

สวนรวมในการดำเนินงาน 

 

 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีจะตองเผยแพร ผูรับผิดชอบ 

O44  มาตรการสงเสริมความโปรงใส 

ในการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ 

จัดจาง จะตองมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

เชน การกำหนดข้ันตอน วิธีการและงานท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม ความโปรงใสใน

การจัดซื้อจัดจางหรือการ จัดหาพัสดุ 

นางรจนาถ  ปานขาว 

O45  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน 

การทุจริต 

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ 

จะตองมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เชน 

การกำหนดข้ันตอน วิธีการ และงานท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการเรื่อง รองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาท่ีในสถานศึกษา 

นางรจนาถ  ปานขาว 

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต (ตอ) 

O46  มาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการปองกันการรับสินบน จะตองมี 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา เชน การ

กำหนด ข้ันตอน วิธีการ และงานท่ีเกี่ยวของ

กับการปองกันการรับสินบน 

นางสาวดารภา  ขวัญพรม 

O47  มาตรการปองกันการขัดกัน 

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 

ผลประโยชนสวนรวม 

มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน 

สวนรวม จะตองมีแนวปฏิบัติของ

สถานศึกษา เชน การกำหนดข้ันตอน 

วิธีการ และงานท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

นางสาวดารภา  ขวัญพรม 

O48  มาตรการตรวจสอบการใช 

ดุลพินิจ 

มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินจิ จะตองมี 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา เชน การ

กำหนด ข้ันตอน วิธกีาร และงานท่ีเกี่ยวของ

กับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

นางสาวดารภา  ขวัญพรม 



เจาหนาท่ีใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อลด

การใชดุลพินิจ 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 

 

        

      

นางลักษณา  พรหมพล 

   ผูอำนาวยการโรงเรียนบานหวยลาด 


