
 
 

ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

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

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่  3 ( พ.ศ. 2560- 2565 )            
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส 
ในองค์กรนั้น โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขึ้น 
ดังนี้                         

แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม        
1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ในการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการในส่วนของภาค

ประชาชน  เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ,วันแม่แห่งชาติ) 
3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน  
4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ  
5. เข้าร่วมการติดตามงาน หรือการดำเนินงานของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ซึ่งมีการแต่งตั้งภาคประชาชน

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  
 

ทั้งนี้ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน การประชาคม การวางแผนหรือการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  

 

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
         
 

         ลงชื่อ    
           ( นายนิพฒัน์  จริงจติร )    

           ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
 
 
 

 



 
ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
---------------------------------- 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จึงกำหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

1. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงาน และกำหนดกรอบ 
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
          2. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนด หน้าที่ตามความรู้รับผิดชอบ
ในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน บุคคลของสถานศึกษา 
          3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดทำขั้นตอนและประกาศ ทางเว็บไซด์พร้อมติดป้าย  
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
          5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรใน สถานศึกษาได้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ในด้าน ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน  
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
           6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับ ความรู้ในหลักสูตรตาม  
สายงาน เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
ที่เป็นไปตามตำแหน่งแต่ละประเภท 
           7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ และเป็นไป ตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
           8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักการจัดการศึกษา 
           9. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ ความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
           10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
           11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
ลงชื่อ    
 
           ( นายนิพฒัน์  จริงจิตร )   

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                           ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม                                  
                                    เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

                      ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ให้โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม กำหนดมาตรการใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จึงมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

           1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของโรงเรียน 



               1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

               1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ของโรงเรียน ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
กับสถานการณ์ และความพร้อมของข้าราชการครู/บุคลากร/ทรัพยากรในโรงเรียน 

               1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

               1.4 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางเว็ปไซด์ 
           2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อโรงเรียน ได้แก่ 

               2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

                      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 

                      (2) สรุปอำนาจหน้าที่ท่ีสำคัญและวิธีดำเนินงาน 

            (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับโรงเรียน 

                      (4) กฎ มตคิณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ  แบบแผน และนโยบาย   
                      (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/ 
                          ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
                      (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
                      (7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

               2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินงานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ    
                     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

            3. กำหนดกลการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็ปไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน รายงาน
ผลการดำเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จำนวนข่าวที่เผยแพร่ จำนวนผู้เข้าชม 
เว็ปไซต์ของโรงเรียน จำนวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ เป็นต้น   

 
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   1   กรกฎาคม   พ.ศ.2565 
 
 
                                                    ลงชื่อ    

            ( นายนิพัฒน์  จริงจิตร)    
            ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม                                  

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
................................................................................. 

 

    ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 )  
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็น
แนวทางของหน่วยงาน ดังนั้น โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จึงไดก้ำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง  ดังนี้       
 

              1. ให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารการพัสดุภาครัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  โดยได้ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ 
                    (1) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง          
                    (2) การทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ 
                         รายการก่อสร้าง 
                    (3) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
                    (4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
                    (5) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
                    (6) การทำสัญญา 
                    (7) การบริหารสัญญา 
              2. ห้ามมิให้ข้าราชการครูผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อ่ืน
อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
              3. ให้ข้าราชการครูซ่ึงปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 



 

              4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตในหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จะต้องมีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้บริหารและผู้ร้องเรียนทราบ 
 
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     
 ประกาศ  ณ  วันที่  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 

 
                                                   ลงชื่อ  

 ( นายนิพัฒน์  จริงจิตร)    
    ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม                                  
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

................................................................................. 
 
                 รฐับาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
                  โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน   รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้   
                  1.  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร พึงเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือแลกกับการ
ให้บริการหรืออำนวยความสะดวก ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และ
กฎหมาย 
  2.  ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องดำเนินการเป็นไปอย่าง
ซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.  การับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการ
ใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
  4.  การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองหรือผู้มีอำนาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน 
จะต้องรายงานผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
  6. กรณีเกิดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 
             7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุก 6 เดือน  
   

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

          ประกาศ  ณ  วันที่  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 
 
         ลงชื่อ  

                          ( นายนพัิฒน์  จริงจิตร)    
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม                                  

เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                 ................................................................................. 

 
      ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการภายใน  เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตในองค์กรนั้น โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 
 



          1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการควบคมุ  กำกับ  ติดตาม  
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
          2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ  สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าวตลอดจน 
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
          3. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
               3.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
               3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและ 
                    ผู้อื่น                   
               3.3 การไม่กระทำใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด               
                     ในการปฏิบติังานหรือเก่ียวข้องกับโรงเรียน 
               3.4 การไม่นำข้อมูลความลับของโรงเรียน ไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและ                   
                     ครอบครัว 
               3.5 การไม่นำเงิน  บุคลากร  และทรัพย์สินใด ๆ ของโรงเรียนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น                 
               3.6 การไม่ใช้เวลางาน  ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
               3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น               
                     การปฏิบัติชัว่คราวหรือถาวร  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
               3.8 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณา 
                    ตัดสิน  อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
          4. กำหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากท่ีประชุมเป็น
การชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียก่อนเริ่มในการประชุมใน
วาระดังกล่าว  ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
          5. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
และบุคลากร  ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉย
ต่อการกระทำผิด  หรือการรับทราบว่ามีการกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
          6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชยให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีธรรมมา  
ภิบาลในการปฏิบัติงาน  สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 
 
                                                           ลงชื่อ  

                     ( นายนิพัฒน์  จริงจิตร)    
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                        ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม                                  
                                      เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตในองค์กรนั้น โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้  

 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
    1.1 ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีกผู่้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 

กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง ชอบธรรม ยอมรับนับ
ถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

    1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือ
เป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนำมาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน   

    1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์ 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกัน ต่อผู้บริหาร  
               1.4 ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึง การดำเนินงานของ
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 



            2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
          2.1 ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
2.2 ผู้บริหารต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ  
2.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือ

ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  
2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใด 

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบ การ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  กรกฎาคม   พ.ศ.2565 

  ลงชื่อ   
            ( นายนิพัฒน์  จริงจิตร)    

              ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม                                  
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร 

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

    รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
          โรงเรียนบ้านน้อย“ปรึกอุทิศ” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครแูละบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  ดังนี้   

   หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
     1.1 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากข้าราชการครู  
           และบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

    1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐาน 
          แวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
2. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตามสมควร 
          เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการ     
          สืบสวนสอบสวน) 
    2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
    2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
    2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี 
   แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 
4. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 



    4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
    4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    4.3 ขอ้ร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 4.2  
5. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ที่ www....................   
กระบวนการพิจารณาดำเนินการ  

1. ให้งานนิติการเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้ 
3. ถ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนะนำให้ผู้

ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นกรณีที่ไม่อาจ แก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บันทึก
ไว้แล้วเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บริหารเพ่ือ ดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได้ 
         4. กรณีท่ีผู้บริหารเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้งานนิติกรดำเนินการตามคำสั่งนั้น 
         5. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง และพิจารณาไต่
สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำ
ความเห็นเสนอผู้บริหารว่ามีการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ   เกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ 
หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ ความเห็นต่อผู้บริหารและยุติเรื่อง 
         6. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก กล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
         7. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหาร ภายในสามสิบวันนับตั้งแต ่   
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
         8. เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้นิติการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน  
         ว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
         9. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม              
ให้ดำเนินการดังนี้ 
           9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนระบุถึงชื่อ หน่วยงานนั้นๆ 
ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
           9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง พร้อม
ชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรีย 
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ. 2565                                           

       ลงชื่อ 
                       (นายนิพฒัน์  จริงจิตร)    

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 


