
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   
  แผนงาน/โครงการ   โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สนองกลยุทธ์ที่ 2          ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเต็ม 

                                 ตามศักยภาพ 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบ นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อดิจิตอลทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 
เปลี่ยนแปลงตามและเกิดการคอร์รัปชั่น การทุจริต โดยการใช้อำนาจที่ได้มาหาประโยชน์ ส่วนตัว เช่นการติดสินบน 
การรีดไถขู่ กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้จัดทำ  
โครงการการป้องก ันและปราบปรามการทุจรติขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้การป้องกันการทุจริต 
และด าเนิน ปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตของสังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ร้อยละ 80 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
2. โรงเรียนมีการดำเนินการแผนงาน/โครงการ โปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม 
2. โรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 

 



 
 
4. กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ 

 กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นเตรียมการ (P)        
 1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ พ.ค. 2562  
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อชี้แจงวิเคราะห์ความ  ผู้บริหารโรงเรียน 
 ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน วางแผนการ   
 ดำเนินงาน   
 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ วางแผน และจัดท พ.ค. 2562 ผู้บริหารโรงเรียน 

 โครงการ           
 ขั้นการดำเนินโครงการ (D)    

 ดำเนินการ ดังนี้   
 
  

 

 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป ้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียน มิ.ย.2562 ฝ่ายบริหาร 

 
 
2.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการดเนินการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการ  

ทุกระยะการ
ด าเนินการ 

ฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการ   

 3.กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 

 
  

. 4. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต    

 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)            
  5.นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการด  มิ.ย62. – มี.ค.63 ผู้บริหารโรงเรียน 
 โครงการ    
  6.สรุปและรายงานผลโครงการ   นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 
 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)           
 7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  มี.ค.2563 ผู้บริหารโรงเรียน 
8. ปรับปรุงพัฒนา  มี.ค.2563 นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา 

 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 

 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนและจากโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเพ่ือดำเนินการตามกิจกร ดังนี้ 

 
 

กิจกรรม 

 งบประมาณ  

รวม  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอ ค่าวัสด    

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความร ู้ 1,000 - 2,000 3,000 
ป้องกันการทุจริตผู้บริหาร คณะครู     

ทางการศึกษาและนักเรียน     

2 กิจกรรมทำป้ายคำขวัญ -  2,000 2,000 
 รวม -  4,000 5,000 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส(KPIาเร็จ) วิธีประเมิน เครื่องมือท 

1. นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต   
2.สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางกา สังเกต แบบสังเกต 

ปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
3.สถานศึกษามีวัฒนาธรรมองค์กรสุจได้รับความเชื่อมิต ส ารวจ แบบส ารวจ 

การปฏิบัติหน้าที่ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
7.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นวัฒนธรรม 
7.3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา) 

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางนิภาพร  กันยะมี) 

                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบริหารงานทั่วไปการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายก าพล  ภิมาลย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนห้วยม้าวทิยาคม 
เร่ืองมาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต  

 
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐ 

ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้และตอ้งด าเนินงานตามมาตรฐานภาครัฐ  
Government( Website Standard) เพื่อใหบ้ริการตามตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให ้ประชาชนสามารถ 
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก มีความถูกตอ้งชดัเจนครบถว้นเป็นปัจจุบนั นั้น  

โรงเรียนหว้ยมา้วทิยาคมจึงก าหนดแนวทางเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียนดงัต่อไปน้ี  
๑. มาตรฐานเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน  

๑.๑ ขอ้มูลหน่วยงานGeneral( Information) ประกอบดว้ย ขอ้มูลความเป็นมา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผูบ้ริหาร อ านาจหนา้ท่ี ยทุธศาสตร์การ แผนงานปฏิบติัราช โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค  ารับรอง รายงานผลการปฏิบติัราชการ รายละเอียดช่องทางการ ติดต่อส่ือสาร 
หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหน่วยงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email address)  

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน(Law,Regulatory, Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน  

๑.๓ คลงัความรู้Knowledge() เช่น ข่าวสารความรู้ส่ือมลัติมีเดีย บทความ ผลงานวจิยั ขอ้มูล สถิติต่างๆ 
โดยอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาและวนั เวลา ก ากบั เพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปใช ้ 

๑.๔ รายช่ือเวบ็ไซตห์น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งWebLink() เช่น หน่วยงานในสังกดั หน่วยงานสังกดั เดียวกนั 
หน่วยงานภายนอก หรือเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ  

๑.๕ ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูไดต้ามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของรา พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร  
ของราชการก าหนดตามมาตรา๙ (๘) และมาตรฐานเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครัฐGovernment( Website 
Standard Version ๒.๐) ของส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน)  

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ 
ปฏิบติังานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบติังานั้นๆ โดยจดัท า
เป็นรูปแบบ“คู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ 
ปฏิบติังานของหน่วยงาน  

๑.๗ ข่าวประชาสัมพนัธ์(Public Relations) ข่าวสารทัว่ไป ภาพข่าวกิจกรรม เร่ืองแจง้เตือน รวมถึงข่าว 
ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมคัรงาน ประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง  

๑.๘ ระบบงานใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์E-Service() เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานท่ีจดัท า ระบบงานคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการผา่นหนา้เวบ็ไซตา์เป็นMobileหรือApplication ใน 
ลกัษณะส่ือสารสองทางInteractive() (ถา้มี) 



 
๑.๙ แสดงสถิติการเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์แสดงระดบัความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึงพอใจที 

มีต่อเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียนหว้ยมา้วทิยาคมดงัน้ี 

๒.๑ หน่วยงานเจา้ของขอ้มูล น าส่งขอ้มูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่  
ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียน หน่วยงาน และขอ้มูลการติดต่อกลบัอยา่งชดัเจน   

๒.๒ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบWebMaster() มีหนา้ท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล (น า  
ออกเม่ือครบเวลา) และความครบถว้นตามมาตรฐานเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครัฐGovernment( Website Standard Version ๒.๐) 
ของส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน)และตามพระราชบญัญติั ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ของราชการก าหนดทั้งน้ี 
ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอ ๒๕๖๐ อยา่งเคร่งครัด 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราช  

๒.๔ จดัเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์Log( File) ตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัวา่ 
ดว้ยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้หบ้ริการ พ.ศ.๒๕๕๐   

๒.๕ การรักษาความปลอดภยัสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทาง 
อินเตอร์เน็ตCyber( Security) ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบบัท่ี๒)และมาตรการรักษา 
ความมัน่คงและปลอดภยัส าหรับเวบ็ไซตW์ebsite( Security Standard) ประกาศโดยส านกังานพฒันา 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภยั และใชH้TTPS( (Hypertext 
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกตอ้งของขอ้มูลผูใ้ชแ้ละเก็บขอ้มูลไวเ้ป็น 
ความลบัระหวา่งคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชก้บัเวบ็ไซตท่ี์มีบริการรับขอ้มูลSoftwareการใชห้รือHardware 
ป้องกนัการบุกรุกโจมตีFirewall()  

๒.๖ ขอ้มูลข่าวสารตอ้งใชค้  าอธิบาย/ค าบรรยายเน้ือหาท่ีมีความถูกตอ้งและมีความเหมาะสม 
ไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 

๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียน ดงัน้ี 
๓.๑ หวัหนา้หน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบ 
๓.๒ การน าเขา้ขอ้มูลข่าวสารตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้น ระบุแหล่งท่ีมา  

เจา้ของขอ้มูล ช่วงวนัท่ีของขอ้มูลข่าวสาร วนัท่ีเผยแพร่ ประเภทฟลข์นาดไฟล(์นามสกุล)  
๔. การตรวจสอบและติดตาม 

๔.๑ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบWebMaster()  
๔.๒ ผูรั้บผดิชอบWeb( Master) จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยูเ่สมอ  
๔.๓ ผูรั้บผิดชอบWeb( Master) จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิ 

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์๒๕๖๐พ.ศ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
๕. มาตรการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม  

เพื่อใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการับรู้ตรวจสอบ ตดัสินใจและร่วมพฒันา 
โรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม จึงไดก้ าหนดแนวทางใหส่้วนราชการด าเนินการ ดงัน้ี  



๕.๑ วเิคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะจากผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่น 
มาใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกัหรือยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ 
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

๕.๒ จดัใหมี้ช่องหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมทั้งด าเนินการ 
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประกอบ พิจารณา 
จดัท าโครงการ 
 

๕.๓ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผลการด าเนินการรวมถึงแผนงาน/โครงการ ให ้
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม  

๖.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
เพื่อใหก้ระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้มีการ 

แข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม จึงใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
๖.๑  จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์
๖.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วน 

และติดตามตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
๖.๓ หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเก่ียวขอ้งกนั 

ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
๖.๔  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 

พสัดุภาครัฐ ท่ีก าหนดรายละเอียดอยา่งเคร่งครัด  
         ๗. มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต เพื่อใหก้ารจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการ 
มีแนวทางการด าเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนท่ีชดัเจน จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

๗.๑ ก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีผูร้้องเรียนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกโดย 
ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการร้องเรียนใหท้ราบโดยทัว่ถึง 

๗.๒ การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ตอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี  
๗.๒.๑ เร่ืองท่ีน ามาร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องเรียนไดรั้บความเดือดร้อนเน่ืองจาก 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีไม่ปฏิบติั ละเวน้การปฏิบติัหรือเลือกปฏิบติั ประกอบดว้ยการใชอ้ านาจมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีล่าชา้เกินสมควร  

๗.๒.๒ เร่ืองร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูล มิใช่ลกัษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหาย
แก่บุคคลและขาดหลกัฐานท่ีชดัเจน 
 

๗.๒.๓ การร้องเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลกัฐาน 
ชดัเจน 

๘. มาตรการป้องกนัการรับสินบน  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการดว้ยความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมตรวจสอบไดแ้ละไม่ 

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐถือปฏิบติัดงัน้ี 
๘.๑ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการรับหรือใหสิ้นบนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

                     ๘.๒ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งอ านาจหนา้ท่ี เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  
๘.๓ การด าเนินงาน/การอนุมติั อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการตามระเบียบ 

ขอ้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด และไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
๘.๔ ใหส่้วนราชการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานตระหนกัถึงประโยชน์ 

ของการไม่รับสินบน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการใหต้น้สังกดัทราบ 
๙. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนร่วม  



เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัในการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ดงัน้ี  

๙.๑ การจดัซ้ือจดัจา้ง ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีหน่วยงานก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

๙.๒ การปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการประชาชน 
ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

๙.๓ การบริหารงานบุคคล ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยยดึ 
หลกัคุณธรรม ความโปร่งใส และใหค้  านึงการรักษาจรรยขา้บรรณราชการเป็นส าคญั  

๑๐. มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ เพื่อเป็นการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจของผูป้ฏิบติังาน จึงได้ 
ก าหนดใหส่้วนราชการด าเนินการดงัน้ี  

๑๐.๑ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัการก ากบั ติดตาม ดูแล  การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

๑๐.๒ มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นภารกิจหน่วยงาน  
๑๐.๓ น าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระบบท าใหส้ามารถ

สืบคน้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  
๑๐.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และ 

หลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑแ์นวทางการปฏิบตั 
มีการพฒันาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานภายในองคก์รให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
 
 

(นายกมัพล  ภิมาลย)์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนหว้ยมา้วทิยาคม 


