
การด าเนินการตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 

มาตรการ 

 

วิธีการ 

 

การด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑. มาตรการเผยแพร ่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

จัดท าข้อมูล คู่มือการ 
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
การเผยแพร่ข้อมลูของ 
โรงเรียนใหส้าธารณชนได้รับ
ทราบทางเว็บไชต์ของ
โรงเรียน 
 
 
 
 

๑. โรงเรียนได้ด าเนินการจดัท า
เอกสาร คูม่ือ ปฏิบัติงานเผยแพรบ่น
เว็บไชต์ โรงเรียนดังนี้ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาน 
- ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง 
- สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การจัดหาพัสด ุ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ปฏิทินวิชาการ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 
- เอกสารเผยแพรผ่ลงานทาง 
วิชาการ 
- ข้อมูลนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- โครงสร้างการบริหารงาน 
- ท าเนียบบุคลากร 
- ข้อมูลบุคลากร 
- รับสมัครงาน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
- ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- วารสารโรงเรยีน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
-คู่มือนักเรียน 
๒. โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียน เรื่องมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต ์

 
 

กลุ่มบรหิารทั่วไป, 
งานโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสมัพันธ์ 
 

 



มาตรการ 
 

วิธีการ 
 

การด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๒. มาตรการใหผู้้ม ี
ส่วน ไดส้่วนเสยีมสี่วนร่วม 
 
 

จัดท าช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น ค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะในเชิง 
สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

๑. โรงเรียนได้สร้างตัวเลือกช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสยีสามารถให้
ความคิดเห็น ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้
หลากหลายช่องทาง เช่น - เว็บไซต์ 
www.nypk.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-
๔๙๐๖๒๐ 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
nyp356@hotmail.com 
๒. โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียน เรื่องมาตรการใหผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมีส่วนร่วมทางเว็บไซต ์

งานโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสมัพันธ์ 
 

๓. มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่ขา่วการ 
จัดซื้อจัดจ้างใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบท่ัวกัน  ที่เว็บไชต์
ของโรงเรียนหนองยอง
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 

๑. โรงเรียนได้เผยแพร่ข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ 
รับทราบทั่วกัน ทีเ่ว็บไชต์ของ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมัง
คลาภเิษก ทุกครั้ง 
๒. โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียน เรื่องมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
ทางเว็บไชต ์

กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
งานโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสมัพันธ์ 
 

๔. มาตรการจดัการเรื่อง 
ร้องเรียนการทจุริต 
 

จัดท าช่องทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ 
หลากหลาย 
 

๑. โรงเรียนได้ด าเนินการสร้าง
ช่องทางให้ประชาชนท่ัวไปสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์กับทาง โรงเรียน
ได้หลากหลายช่องทาง 
เช่น - เว็บไซต์ www.nypk.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-
๔๙๐๖๒๐ 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
nyp356@hotmail.com 
๒. โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียน เรื่องมาตรการใหผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมีส่วนร่วมทางเว็บไซต ์

กลุ่มบรหิารทั่วไป, 
งานโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสมัพันธ์ 
 

 



มาตรการ 
 

วิธีการ 
 

การด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๕. มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
 

จัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้บุคลากรใน หน่วยงานได้
ยึดถือ เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานต่างๆ 
 
 

๑. โรงเรียนได้จัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานและเผย
แพรไว้บนเว็บไซด ์
๒. โรงเรียนเผยแพร่ประกาศ
โรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการ
รับสินบน ทางเว็บไซต ์
 

ทุกกลุ่มงาน, 
งานโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสมัพันธ์ 
 

๖. มาตรการป้องกัน 
การ ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน
ด้านนั้นๆ ให้ยืดถือเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

๑. โรงเรียนได้เผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในด้าน นัน้ๆ 
และเผยแพรไ่ว้บนเว็บไซต ์
โรงเรียนเผยแพร่ประกาศโรงเรียน 
เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมส่วนรวม ทาง
เว็บไชต ์
 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล, 
งานโสตทัศนศึกษา และ
ประชาสมัพันธ์ 
 

๗. มาตรการตรวจสอบ 
การใช้ดุลยพินิจ 
 

เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน
ด้านนั้นๆ ให้ยึดถือเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๑. ผู้บริหารหรือผู้ที่เกีย่วข้องคอย
ควบคุมก ากับ ดูแล ให้ช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียน ปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่าง 
เคร่งครดั 
๒.โรงเรียนเผยแพร่ประกาศโรงเรยีน 
เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ ทาง 
เว็บไซต ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล, 
งานโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสมัพันธ์ 
 

 


