
 

 
 

 
                                          ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  
                          เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

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

        ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจ าปี 2565 ไดก้ าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรนั้น โรงเรียน 
พุทธิรังสีพิบูล จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขึ้น ดังนี้                         
      แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล        

 1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 2. การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการในส่วนของ
ภาคประชาชน  เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ) 

3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน  
4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ  
5. เข้าร่วมการติดตามงาน หรือการด าเนินงานของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ซึ่งมีการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  
 

       ทั้งนี้โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การประชาคม การวางแผนหรือ
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  

 

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
         
 
    

           ( นางอมรวดี  สินเจริญ)    
           ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 
 
 
 
 
 

 



        
 ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

         เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                               ---------------------------------- 
               เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลทั้งองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตราก าลัง 
ดังนี้ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการทบทวนกระบวนการท างาน และก าหนดกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
          2. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนด หน้าที่ตามความรู้
รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน บุคคลของ
สถานศึกษา 
          3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดท าขั้นตอนและประกาศ ทางเว็บไซด์พร้อมติดป้าย
ประชา สัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ท าตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
          5. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรใน สถานศึกษาได้มี        
การพัฒนาความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าความรู้ในด้านต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
           6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับ ความรู้ในหลักสูตร
ตามสายงาน เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะที่เป็นไปตามต าแหน่งแต่ละประเภท 
           7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ และเป็นไป ตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
           8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักการจัดการศึกษา 
           9. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
           10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
           11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 
 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                               

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 

       ( นางอมรวดี  สินเจริญ)   
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 



 

 
 

 
                                           ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  
                                    เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

                      ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ให้โรงเรียน    
พุทธิรังสีพิบูล ก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงมีมาตรการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

           1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน 

               1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างน้อยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

               1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง    
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของข้าราชการครู/บุคลากร/ทรัพยากรในโรงเรียน 

               1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

               1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซด ์

           2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อโรงเรียน ได้แก่ 

               2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

                      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

                      (2) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีด าเนินงาน 

            (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับโรงเรียน 

                      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย   
                      (5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/ 
                          ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
                      (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
                      (7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

               2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินงานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ    
                     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            3. ก าหนดกลการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างาน หรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่เผยแพร่ จ านวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น   
 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                     

            ( นางอมรวดี  สินเจริญ)    
            ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  

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

 

    ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564 ) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน     
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นแนวทางของหน่วยงาน ดังนั้น โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้       
 

              1. ให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  โดยได้ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ก าหนด ดังนี้ 
                    (1) จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง          
                    (2) การท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ 
                         รายการก่อสร้าง 
                    (3) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
                    (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
                    (5) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
                    (6) การท าสัญญา 
                    (7) การบริหารสัญญา 
              2. ห้ามมิให้ข้าราชการครูผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
              3. ให้ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่าง  
เท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
              4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตในหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้บริหารและผู้ร้องเรียนทราบ 
 
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                             
 

 ( นางอมรวดี  สินเจริญ)    
    ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 
 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
................................................................................. 

                 รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และ
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
                  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือ   
การใช้ข้อมูลน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้   
                  1.  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร พึงเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน   
การทุจริตคอร์รัปชั่น  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม  
เพ่ือแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอัน     
มิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  2.  ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องด าเนินการเป็นไป
อย่างซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.  การับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
  4.  การด าเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้
สินบน จะต้องรายงานผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
  6. กรณีเกิดการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทาง
ราชการ 
             7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการรับสินบนให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจ าทุก 6 
เดือน  
   

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

          ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                          ( นางอมรวดี  สินเจริญ )    
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
                                          ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  

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

      ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)   
ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตใน
องค์กรนั้น โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 
 

          1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  
สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
          2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ  สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่าย  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าท่ีเข้าข่าย
ดังกล่าวตลอดจน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
          3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
               3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
               3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ 

ตนเองและผู้อื่น                   
               3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด               
                     ในการปฏิบติังานหรือเก่ียวข้องกับโรงเรียน 
               3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของโรงเรียน ไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้อง 

และครอบครัว 
               3.5 การไม่น าเงิน  บุคลากร  และทรัพย์สินใด ๆ ของโรงเรียนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น                 
               3.6 การไม่ใช้เวลางาน  ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
               3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น               
                     การปฏิบัติชัว่คราวหรือถาวร  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
               3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณา 
                    ตัดสิน  อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
          4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากท่ี
ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อน
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว  ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
          5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร  ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็น
เท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด  หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้
ถูกต้อง 
           

 



 
6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชยให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มี

ธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดแยง้
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
                                                            
 

                     ( นางอมรวดี  สินเจริญ)    
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                           ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  
                                      เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – 
ITA) ได้ก าหนดใหห้น่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตใน
องค์กรนั้น โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้  

 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
    1.1 ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือ    
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้อง ชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

    1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน   

    1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย        
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกัน ต่อผู้บริหาร  
               1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์  ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง  ให้ครอบคลุมถึง           
การด าเนินงานของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
            2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

          2.1 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

2.2 ผู้บริหารต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบการใช้     
ดุลยพินิจ  

2.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน       
การสืบค้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

หลักเกณฑ์อ่ืนใด ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
มีการพัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส  

 
   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
   

            ( นางอมรวดี  สินเจริญ)    
              ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล                                  
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร 

................................................................................. 
    รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือ

เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
          โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ  
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือ    
การใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับ
สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  ดังนี้   

   หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
     1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
ข้าราชการครแูละบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

    1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
2. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตามสมควร 
          เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการ     
          สืบสวนสอบสวน) 
    2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
    2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
    2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี 
   แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
4. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    4.3 ขอ้ร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 4.2  
 



 
 
5. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ที่ www.phutti.ac.th  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ  

1. ให้งานนิติการเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี ้
3. ถ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแนะน าให้  

ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นกรณีที่ไม่อาจ แก้ไขให้
ถูกต้องได้ หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บริหารเพ่ือ ด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได ้
         4. กรณีที่ผู้บริหารเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้งานนิติกรด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
         5. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บริหารว่ามีการกระท าทุจริต และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็น
การกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ ความเห็นต่อผู้บริหารและยุติเรื่อง 
         6. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด า เนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่             
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
         7. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหาร ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตว่ันที่ได้รับแต่งตั้ง  
         8. เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้นิติการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้า
วัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
         9. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล              
ให้ด าเนินการดังนี้ 
           9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ เรื่องร้องเรียนระบุถึงชื่อ 
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
           9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
 
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                             ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
                                          

 
 

                       (นางอมรวดี  สินเจริญ)    
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 


