
 

 
 

 
                                               ประกาศโรงเรียนบานบึงแก  
                           เรื่อง  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

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

        ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2560- 256๕ )            
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำป 256๕ ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสใน
องคกรนั้น โรงเรียนบานบึงแก จึงไดกำหนดมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงานข้ึน ดังนี้                         
            แนวทางใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของโรงเรียนบานบึงแก        

     1. เขารวมการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบานบึงแก ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

     2. การเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ โดยการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและโครงการในสวน
ของภาคประชาชน  เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพอแหงชาติ,วันแมแหงชาติ) 

     3. เขารวมตรวจสอบ ตรวจรับงานในสวนภาคประชาชน  
     4. เขารวมการประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการตาง ๆ  
     5. เขารวมการติดตามงาน หรือการดำเนินงานของโรงเรียนบานบึงแก ซ่ึงมีการแตงตั้งภาคประชาชน

เขารวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ  
 

       ท้ังนี้โรงเรยีนบานบึงแก เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน ไมวาจะเปนในลักษณะการเขารวมในการจัดทำแผนงาน การประชาคม การวางแผนหรือ
การดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ  

 

       จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๕ 
 
             

         ลงชื่อ    
           (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ)    

           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 
 
 
 
 

 



        
     ประกาศโรงเรียนบานบึงแก 

         เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                               ---------------------------------- 
               เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบานบึงแกเปนไป อยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลท้ังองคกรรวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน การดำเนนิงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนบานบึงแกจึงกำหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

1. จัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือเปนเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงาน และกำหนด 
กรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับภารกิจ อำนาจหนาท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 
          2. การกำหนดโครงสรางสวนราชการการแบงสวนราชการภายในและกำหนด หนาท่ีตามความรู
รับผิดชอบในสวนราชการของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงาน บุคคลของ
สถานศึกษา 
          3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหจัดทำข้ันตอนและประกาศ ทางเว็บไซดพรอมติดปาย
ประชา สัมพันธของสถานศึกษาใหชัดเจน 

4. การยายของผูบริหาร ครูและบุคลากร ทำตามข้ันตอนและหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
          5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรใน สถานศึกษาไดมีการ
พัฒนาความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน และมีการเรียนรูรวมกัน สามารถนำความรูในดาน ตาง ๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
           6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกสายงานไดรับ ความรูในหลักสูตร
ตามสายงาน เพ่ือมุงเนนในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเปนไปตามตำแหนงแตละประเภท 
           7. การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุงสูความเปนองคแหงการเรียนรู และเปนไป ตามวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา 
           8. การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ หลักการจัดการศึกษา 
           9. การประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึนในตำแหนงตาง ๆ จะยึดถือ ความรู
ความสามารถเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
           10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหเปนไป ตามหลักเกณฑ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
           11. การเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได 

                                จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                               ประกาศ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๕ 
 

ลงชื่อ    
        (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ)  

                                               ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 

 



 

 
 

                                                ประกาศโรงเรียนบานบึงแก 
                                    เรื่อง  มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

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

                      ดวยรัฐบาลใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนประโยชนสุขตอประชาชน และเกิด
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันแล
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ใหโรงเรียนบาน
บึงแกกำหนดมาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ โรงเรียนบานบึงแกจึงมีมาตรการกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
           1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็ปไซดของโรงเรียน 

               1.1 เผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางนอยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และไมเผยแพรขอมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

               1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซดของโรงเรียน ใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ และความพรอมของขาราชการครู/บุคลากร/ทรัพยากรในโรงเรียน 

               1.3 เผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

               1.4 ใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางเว็ปไซด 
           2. แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะตองเผยแพรตอโรงเรียน ไดแก 
               2.1 ลักษณะ/ประเภทขอมูลท่ีหนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะ ไดแก 
                      (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงาน 

                      (2) สรุปอำนาจหนาท่ีท่ีสำคัญและวิธีดำเนินงาน 

            (3) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคำแนะนำในการติดตอกับโรงเรียน 

                      (4) กฎ มตคิณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ  แบบแผน และนโยบาย   
                      (5) แผนงาน โครงการ ความกาวหนาของการดำเนินงาน การใชจายงบประมาณผลผลิต/ 
                          ผลลัพธของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   
                      (6) แผนการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
                      (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

               2.2 ระบุวิธีการ ข้ันตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินงานและผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ    
                     เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะอยางชัดเจน 

             
 
 



3. กำหนดกลการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพรขอมูล โดยแตงตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมาย
เจาหนาท่ีของหนวยงานในการดูแลเว็ปไซต เพ่ือใหมีการดำเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน 
รายงานผลการดำเนินงาน สรุปปญหาและอุปสรรคตอหัวหนาสวนราชการ อาทิ จำนวนขาวท่ีเผยแพร จำนวนผู
เขาชมเว็ปไซตของโรงเรียน จำนวนผูขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต เปนตน   
 
                    จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   กรกฎาคม   พ.ศ.256๕ 
 
 
                                                    ลงชื่อ    

                  (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ)    
                 ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบานบานบึงแก 

เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
................................................................................. 

 

    ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2560 - 
2564 ) และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง ท่ีเปนแนวทางของหนวยงาน ดังนั้น โรงเรียนบานบึงแก จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ดังนี้       
 

              1. ใหขาราชการครูท่ีปฏบิตัิหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ดำเนินการบันทึกข้ันตอนการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารการพัสดุภาครัฐ  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  โดยไดดำเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนด 
ดังนี้ 
                    (1) จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจาง          
                    (2) การทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ 
                         รายการกอสราง 
                    (3) จัดทำรายงานขอซ้ือขอจาง 
                    (4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
                    (5) ประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง 
                    (6) การทำสัญญา 
                    (7) การบริหารสัญญา 
              2. หามมิใหขาราชการครูผูซ่ึงปฏิบตัิหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางแสวงหาผลประโยชนหรือยอม
ใหผูอ่ืนอาศัยอำนาจหนาท่ีของตนแสวงหาประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจาง 
              3. ใหขาราชการครูซ่ึงปฏิบตัิหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ปฏิบตัิตอผูเสนอราคาทุกรายอยางเทา
เทียมกันเพ่ือสนับสนุนการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
              4. เม่ือมีการรองเรียนเรื่องความไมโปรงใสหรือการทุจริตในหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  จะตอง
มีการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว จึงแจงผลการดำเนินการใหผูบริหารและผูรองเรียนทราบ 

                   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน     

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  256๕ 
 

                                                   ลงชื่อ  
            (นายรัฐศักดิ์  สุทธสิมพงษ )    

              ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนบานบึงแก 

เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบน 
................................................................................. 

                 รฐับาลกำหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสำคัญ และ
ถือเปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
                  โรงเรียนบานบานบึงแกไดตระหนักและใหความสำคัญกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและระมัดระวังมิใหมีการแสวงหา
ผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการ
ใชขอมูลนำไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน   รวมท้ังกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองคกร ดังนี้   
                  1.  ผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากร พึงเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น  จะตองไมเรียกรอง  จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไมวาดวยทางตรงหรือทางออม  เพ่ือ
แลกกับการใหบริการหรืออำนวยความสะดวก ใหกระทำการ ไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ
ดวยหนาท่ีและกฎหมาย 
  2.  หามมิใหมีการรับหรือใหสินบนในการจัดซ้ือจัดจางทุกประเภท ตองดำเนินการเปนไป
อยางซ่ือสัตย  สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  3.  การับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัสดุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือ
โครงการใดของหนวยงาน ตองปฏิบัติตามระเบียบ 
  4.  การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตตางๆของสวนราชการ จะตองไมมีการแทรกแซงจาก
ฝายการเมืองหรือผูมีอำนาจ  เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  5. ไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเขาขายความผิดเก่ียวกับการรับหรือให
สินบน จะตองรายงานผูบริหารหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน 
  6. กรณีเกิดการกระทำท่ีเก่ียวของกับการรับสินบน จะตองถูกลงโทษตามระเบียบของทาง    
                         ราชการ 
             7. ใหรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการรับสินบนใหผูบริหารทราบ เปนประจำทุก 6  
                         เดือน  
   

           จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
    

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  256๕ 
 
        
  ลงชื่อ  

                          (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ )    
                         ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 

 
 



 
 
 

 
                                          ประกาศโรงเรียนบานบานบึงแก 

เรื่อง  มาตรการปองกันการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
                 ................................................................................. 

 
      ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ไดกำหนดใหหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการภายใน  เพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริตในองคกรนั้น โรงเรียนบานบึงแกจึงไดกำหนดมาตรการการปองกันการ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  ดังนี้ 
          1. กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม  
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม  รวมถึงสอดสองดูแลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของผูใตบังคับบัญชา 
          2. กำหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรทุกระดับ  สอดสองและรวมกันปองกันการกระทำท่ีเขาขายการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยไมละเลยเพิกเฉยตอการกระทำท่ีเขาขาย
ดังกลาวตลอดจน ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 
          3. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
               3.1 การไมใชตำแหนงหนาท่ีในการแสวงหาประโยชนใด ๆใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
               3.2 การไมอาศัยโอกาสในการปฏิบตัิหนาท่ีเพ่ือเรียกรับหรือยอมรบัผลประโยชนใด ๆ ใหแกตนเอง 
                     และผูอ่ืน                   
               3.3 การไมกระทำใด ๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด               
                     ในการปฏิบตัิงานหรือเก่ียวของกับโรงเรียน 
               3.4 การไมนำขอมูลความลับของโรงเรียน ไปแสวงหาหาประโยชนสวนตัว ประโยชนของพวกพอง 
                     และครอบครัว 
               3.5 การไมนำเงิน  บุคลากร  และทรัพยสินใด ๆ ของโรงเรียนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน                 
               3.6 การไมใชเวลางาน  ในการแสวงหาประโยชนสวนตน 
               3.7 การไมรับงานและปฏิบตัิงานภายนอก  ท่ีกอใหเกิดประโยชนขัดแยงกับโรงเรียน ไมวาจะเปน               
                     การปฏิบตัิชัว่คราวหรือถาวร  เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปนการเฉพาะจากผูบริหาร 
               3.8 การไมนำความสัมพันธสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจในการใหคุณใหโทษการพิจารณา 
                      ตัดสิน  อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางหรือเปนเหตุในการเลือกปฏิบตัิ 
          4. กำหนดใหผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนไดสวนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากท่ี
ประชุมเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับการมีสวนไดเสียกอน
เริ่มในการประชุมในวาระดังกลาว  ตลอดจนใหบันทึกขอมูลไวในรายงานการประชุม 
          5. กำหนดใหมีการดำเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมตอ
ผูบริหารและบุคลากร  ซ่ึงถูกตัดสินวาไดกระทำความผิดท่ีเก่ียวกับการขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม  ท้ังในฐานะตัวการหรือผูสนับสนุนหรือมีการรับรองขอมูลการมีสวนไดสวนเสียอันเปน
เท็จรวมถึงการเพิกเฉยตอการกระทำผิด  หรือการรับทราบวามีการกระทำความผิดแตไมดำเนินการจัดการให
ถูกตอง 



          6. ใหการสนับสนุนยกยอง ชมเชยใหรางวัลแกขาราชการครูและบุคลากรท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มี
ธรรมมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน  สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและการขัดแยง
กันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 
 

           จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  256๕ 
 
                                                         

   ลงชื่อ  
                     (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ)    

                    ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                               ประกาศโรงเรียนบานบานบึงแก 
                                          เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

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

   ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ไดกำหนดใหหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการภายใน เพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริตในองคกรนั้น โรงเรียนบานบึงแกจึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ ดังนี้  

 1. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลพินิจ 
    1.1 ผูบริหารตองปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา ปฏิบตัิงานดวยความ ซ่ือสัตย 

สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการใชดุลยพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เชน คูมือการ
ปฏิบตัิงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบตัิงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต เปนธรรม รับผิดชอบ ถูกตอง 
ชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการปฏิบตัิงาน  

    1.2 ใหผูปฏิบตัิงานปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีคูมือการปฏิบตัิงาน
หรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบตัิงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเวลา การปฏิบตัิงานอยาง
ชัดเจน เพ่ือเปนกรอบการปฏิบตัิงานอันจะนำมาสูการลดการใชดุลยพินิจของผูปฏิบตัิงาน   

    1.3 ใหผูปฏิบตัิงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิงาน หรือไมเปนไปตามคูมือการ
ปฏิบตัิงาน หรือมาตรฐานของการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือใหสวนงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ
หาขอเท็จจริงวิเคราะห เสนอแนวทางแกไขปญหา และปองกัน ตอผูบริหาร  
               1.4 ใหดำเนินการสำรวจ วิเคราะห ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ใหครอบคลุมถึง การ
ดำเนินงานของโรงเรียนบานนอย “ปรึกอุทิศ” ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมขอบกพรองในการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิงาน 
            2. มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

          2.1 ผูบริหารตองใหความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัิงาน  

2.2 ผูบริหารตองสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช  
ดุลยพินิจ  
                      2.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและสะดวกในการ
สืบคนเพ่ือใช ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน  

2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑอ่ืนใด ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงหลกัเกณฑแนวทางการปฏิบตัิงาน รวมท้ังให
มีการพัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและโปรงใส  

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กุมภาพันธ   พ.ศ.256๕ 

  ลงชื่อ   
                      ( นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ )                
                    ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 



 
 
 
 

       ประกาศโรงเรียนบานบึงแก 
          เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของขาราชการครูและบุคลากร 

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

    รัฐบาลกำหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสำคัญ และถือ
เปนวาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
          โรงเรียนบานบานบึงแกไดตระหนักและใหความสำคัญกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครแูละบุคลากรภาครัฐเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและระมัดระวังมิใหมีการแสวงหา
ผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการ
ใชขอมูลนำไปใชประโยชน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จึงไดกำหนดมาตรการปองกันการรับสินบน
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการ  ดังนี้   

   หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
1. หลักเกณฑการรองเรียน 

               1.1 เรื่องท่ีจะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากขาราชการครูและบุคลากรในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
(2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 
(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

             1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหายแก
บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
                    2. ขอรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
                   2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
              2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
             2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ พฤติการณตาม 
สมควรเก่ียวกับการกระทำดังกลาว (หรือแจงชองทางแสการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือดำเนินการ     
สืบสวนสอบสวน) 
               2.4 คำขอของผูรองเรียน 
             2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
             2.6 ระบุวัน เดือน ป 
                  2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 
                  3. กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ หลักฐานกรณี
แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
 
 



    4. เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
             4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทำเปนหนังสือ 
             4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
             4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 4.2  
             5. รองเรียนผานเวบ็ไซตโรงเรียนบานบานบึงแก 
กระบวนการพิจารณาดำเนินการ  

  1. ใหงานนิติการเปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน 
  2. เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชา

ตามลำดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนดในประกาศนี้ 
  3. ถาเห็นวาเรื่องรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใด ๆ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแนะนำให

ผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ถาเห็นวาขอมูลไมสมบูรณครบถวน เปนกรณีท่ีไมอาจ แกไขให
ถูกตองได หรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดใหบันทึกไวแลวเสนอเรื่องรองเรียนดังกลาวตอผูบริหารเพ่ือ ดำเนินการตอไป และแจงใหผูรองเรียน
ทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนเทาท่ีจะสามารถกระทำได 
            4. กรณีท่ีผูบริหารเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใด
ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหงานนิติกรดำเนินการตามคำสั่งนั้น 
            5. ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับแตงตั้ง มีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ และ
พิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดำเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว พรอมท้ังทำความเห็นเสนอผูบริหารวามีการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ   เกิดข้ึนหรือไม และ
เปนการกระทำผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาใหเสนอ ความเห็นตอผูบริหารและยุติเรื่อง 
            6. ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดำเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีผูถูก 
กลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 
           7. ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอผูบริหาร ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง  
           8. เม่ือมีการดำเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหนิติการแจงใหผูรองเรียนทราบภายในเวลาสิบหา
วันเวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได 
         9. ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออำนาจการพิจารณาของโรงเรียน ใหดำเนินการดังนี้ 
           9.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนระบุถึงชื่อ 
หนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน 
           9.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีท่ีผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง 
พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอเรื่องรองเรีย 
              จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   พฤษภาคม   พ.ศ. 256๕                                           

        
ลงชื่อ 

                       (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ)    
                      ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 


