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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  “ปัจจุบันการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการ

ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้

อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธร รมาภิบาล เกิด

การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย

ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง

ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็น

ที่อาจมีความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ

สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่ว

ประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ใน

ที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุก

หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต

พื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผย

 



 
 

ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน

รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานเขต จำนวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 

        โรงเรียนบ้านดอน เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่าง

ต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน

หน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา 

เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือจัดทำแนวทางการพัฒนา กำหนดเป็นมาตรการเพ่ือดำเนินการ

ขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จึงได้จัดทำรายงานการ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ประจำปีงบประมาณ 2564 

ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

        1. เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้าน

ดอนบม ปีงบประมาณ 2564 

        2. เพ่ือจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที่ 2 

การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

โรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปีงบประมาณ 2564 

         การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านดอนบมให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่าง

เต็มกำลังความสามารถ การขับเคลื่อนนำโดย นางวิเมลือง ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม รวมทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิ น โดยมี

ความตั้งใจในการจัดทำเอกสารตามภาระงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online (IIT, EIT, 

OIT) และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ใน

ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านดอนบมได้คะแนน 80.88 ในปีงบประมาณ 2564 จึงกำหนดมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนบ้านดอนบม ดังต่อไปนี้  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม 

               1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับโรงเรียน จากการประเมินโรงเรียน ทั้งสิ้น 50 โรงเรียน ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80.88 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B ( Good ) 
               1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 80.88 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B  
( Good )  ดังนี้  
ตวัช้ีวดัท่ี ประเดน็ตวัช้ีวดั คะแนน ระดบั หมายเหตุ 

1 การปฏบิตัหิน้าที ่ 95.93 AA ผ่าน 
2 การใชง้บประมาณ 94.92 A ผ่าน 

3 การใชอ้ านาจ 99.54 AA ผ่าน 

4 การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 93.56 A ผ่าน 

5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 96.62 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 87.53 A ผ่าน 

7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 80.65 B ไม่ผ่าน 

8 การปรบัปรุงการท างาน 79.34 B ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 86.64 A ผ่าน 

10 การป้องกนัการทุจรติ 50 E ไม่ผ่าน 



 
 

 
               1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม ที่ผ่าน
มา (พ.ศ. 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2564 80.88 - -  

 
               1.4 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมี

คะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 

                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.80 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 

                2) ผลการประเม ินจากผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 24.75 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 

                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.33 จากค่าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน 

                1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม เป็นรายตัวชี้วัด 

ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านดอนบม ผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เรียงตามลำดับ

คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
๑ การปฏิบัติหน้าที่ 95.93 AA ผ่าน 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน 87.52 A ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต 50.00 E ไมผ่่าน 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.62 AA ผ่าน 
๘ การปรับปรุงการทำงาน 79.34 B ไมผ่่าน 
๔ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.56 A ผ่าน 
๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.54 AA ผ่าน 
๒ การใช้งบประมาณ 94.29 A ผ่าน 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.65 B ไมผ่่าน 
๙ การเปิดเผยข้อมูล 86.64 A ผ่าน 



 
 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99  

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบมประจำปี

งบประมาณ 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้อง

พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

        2.1 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1 , 5 , 3  ได้คะแนนเท่ากับ  95คะแนนขึ้นไป  อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่ง

ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

        (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้า โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.93 เป็นคะแนนจากการประเมินจากการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มในการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่

ผู้มาติดต่อท่ัวไปแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

        (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.29 เป็นคะแนนจากการประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้จ่าย

งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้

จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การ



 
 

เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด

จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานตนเองได้ 

        (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.54 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมาย

งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม

และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อการ

มอบหมายงาน 

        (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.56 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร

ภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม

ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานจะต้องมีการยืมที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

        (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.62 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  

                2.2 ผลการประเมินแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ  82.50  อยู่ในระดับ B (Good)  บ่งชี้ให้เห็นว่า

ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน

และระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวก

พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่

อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

        จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ85 แต่ไม่เกินร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 

        (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.52 เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม

มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำประโยชน์ของพวกพ้องอยู่



 
 

เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้

คะแนนดีขึ ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่

หลากหลายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดีขึ้น และเปิด

โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

        (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.64 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล

ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 

คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 

การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การดำเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความ

โปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง

การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่

เอื้อต่อการทุจริตใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ

ตามบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของ

รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ    

        จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ80) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

          (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.65 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้มีช่องทาง

ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ 

นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม และ

การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

        (2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 79.34 เป็นคะแนนจากการประเมินการ

รับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม

ไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการ



 
 

ดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

        2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 68.32 อยู่ในระดับ D (Poor)   บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการ

วางระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบบางหัวข้อ

อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการทุจริตของภายในหน่วยงานยังมีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้โดย

ภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน  

 จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ 

        (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.64 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความ
โปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้เร่งสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่
เอื้อต่อการทุจริตใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้วิธีการบริหารบุคคลระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิ บัติ
ตามบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างหน่วยงานในสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
        จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ 50) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ 
        (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   หน่วยงานควรมี
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนได้ทราบอย่างเปิดเผย 

 

 

 



 
 

 

 

ส่วนที่ 3 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

        โรงเรียนบ้านดอนบม ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้กำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

       ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

บ้านดอนบมได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 

2. มาตรการในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

        ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านดอนบม

ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 

3. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

บ้านดอนบมได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 

4. มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม

และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านดอนบมได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 

5. มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านดอนบมได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 



 
 

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

ดอนบมได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 

7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

บ้านดอนบมได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ( ภาคผนวก ) 

 

ส่วนที่ 4 
 

    แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปี 2564 ไปสูก่ารปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2565 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาแบบตรวจการ 
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) โครงสร้างหน่วยงาน 

2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อำนาจหน้าที่ 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน  
5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
11) รายงานการกำกับ ติดตาม  
การดำเนินงาน ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีการจัดทำโครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร  
3. มีการจัดทำอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 
4. มีช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง 
Social Network และการถาม
ตอบ รวมทั้งการจัดทำข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขต
ผ่านทางเว็บไซต์ 
5. มีการจัดทำแผนพัฒนาระยะ 4 
ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อ
ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 



 
 

14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
1๗) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
1๘) รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
๑๙) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
2๐) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
2๑) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
2๒) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ รายเดือน 
2๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 
2๔) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2๕) การดำเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2๖) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2๗) รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 
2๘) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
๒๙) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤต ิมิชอบ 
3๐) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤต ิมิชอบประจำปี 
3๑) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
3๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

6. มีการจัดทำรายงานการการ
กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 
ประจำปี และรอบ 6 เดือน 
7. มีการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 
8. มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติใน
การให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ 
10. มีผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน 
11. มีช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการจากหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์  
12. มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย 
13. มีการจัดทำประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างเปิดเผย 
14. มีการกำหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ดำเนินการตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 
15. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
16. มีแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 



 
 

17. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบและ
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นที่
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียน
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
18. มีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจำปี 
19. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของ
หน่วยงานตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 

1) เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
ประจำปี 
4) การดำเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยง
การทุจริต 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6) แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
ประจำปี 
7) รายงานการกำกับติดตาม  
การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รอบ 6 เดือน 
8) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน
ได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณให้บุคลากรทุกคน
ภายในสำนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน 
5. พัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยงในการ
ทุจริตโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
กับบุคลากร 
6. มีการกำหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด



 
 

ความเสี่ยงของการทุจริต โดย
กำหนดผู้รับผิดชอบและมีการ
กำกับติดตามย่างสม่ำเสมอ 
7. มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง  



 
 

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านดอนบม 
ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
1) โครงสร้างหน่วยงาน 
2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อำนาจหน้าที่ 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

1. จัดทำโครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. เผยแพร่อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนและ
กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน
ของโรงเรียนต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 

มีนาคม – กันยายน 2565 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้รับรู้และรับทราบ
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด 
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้รับรู้ รับทราบ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหารและงานบุคคล 

5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนดำเนินงานประจำปี /
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานในการจัดทำ
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และ Social 
Network  
 
 
๒. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการ
รับส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E-Service 
 

มิถุนายน – กันยายน 2565 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ 
Social Network มากขึ้นทั้งการจัดทำ
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
๒. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน สามารถใช้การ
รับส่งงานผ่านทาง E-Service                 

กลุ่มICT 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

11) รายงานการกำกับ ติดตาม  
การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 
6 เดือน 
 
12) รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

1. กิจกรรมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานประจำปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม2564-กันยายน 
2565 

๑.ดำเนินงานของหน่วยงานและรับรู้การ
ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับรู้และรับทราบผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มงานวิชาการ
และกลุ่มงาน
ประกันคุณภาพ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

มกราคม –เมษายน 2565 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้รับบริการ สามารถ
รับรู้ รับทราบคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
/มาตรฐานการให้บริการได้ 

ทุกกลุ่มภายใน
หน่วยงาน 

15) ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
16) รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

1. กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ
ในการให้บริการ 
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
2. เผยแพร่รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการต่อสาธารณชน 

ตุลาคม2564-กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน  ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
2. ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดทุกคน ครู และ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
โรงเรียน 

ทุกกลุ่มภายใน
หน่วยงาน 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1๗) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
1๘) รายงานการกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 
เดือน  
๑๙) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
(๒๐) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

1. กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
 
 
2. เผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจำปี
ต่อสาธารณชน 
 

ตุลาคม2564-กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน 
 
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน และประจำปีต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริหารการเงิน 

 

21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจดัหาพัสด ุ

23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
หรือการจดัหาพัสดุประจำป ี

 

1. กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 
2. เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุประจำปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม2564-กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสังกัด ได้รับรู้แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ 
รับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจำปีต่อสาธารณชน 

กลุ่มบริหารการเงิน
และงานพัสดุ 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
26) การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ี

1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
2. เผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม2564-กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับรู้ 
รับทราบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ 
รับทราบรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

กลุ่มบริหารงาน 

บุคคล 

 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วน
ร่วม 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 
 
2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจำปี  

ตุลาคม-กันยายน 2564 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับรู้ 
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน 
2.  ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ สามารถ
รับรู้ รับทราบและเข้าถึงช่องทางร้องเรียน 

กลุ่มงานบริหาร
และงานบุคคล 

 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
1) เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3) การประเมินความเสี่ยง การ
ทุจริตประจำปี 
 

1. จัดประชุมเจตจำนงสุจริตภายในหน่วยงาน 
ได้แก่ ไทย อังกฤษ และแนวทางในการ
ดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
แสดงสื่อสัญลักษณ์ในการป้องกันการทุจริต 
2. กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม  
3. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

พฤษภาคม2564 – มิถุนายน 
2565 

 
 
 
 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา รับรู้เจตจำนงสุจริต และแนวทางการ
ป้องกันการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 10 ข้อ 

2. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสามารถปฏิบัติ
ตามเจตจำนงสุจริตตามตัวชี้วัด 10 ข้อ ได้ 
3. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสังกัด ผู้รับบริการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
4) การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
2565  
 
 
 

มิถุนายน 2565 
 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสังกัดได้ประเมิน
ตนเอง กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงานเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแผนการลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในองค์กร 

 



 
 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564 

กำหนดแล้วเสร็จ 
(กำหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ต่อ) 
 2. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการ

จัดการความเสี่ยงของโรงเรียน และ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร 

มิถุนายน 2564 
 

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได้ประเมินตนเอง 
กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงานเพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและมีส่วนร่วมในการ
กำหนดแผนการลดความเสี่ยงการทุจริตใน
องค์กร 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับองค์
ความรู้และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ของสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรในการป้องกันการทุจริต 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา / กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
                      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

---------------------------------- 
             ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบมได้ตามที่ได้ประกาศ
เจตจํานงสุจริตตอบุคลากรและสาธารณชน จึงกําหนด มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
       1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้าน
ดอนบม http://cbf.ac.th และ http://banfang.kkzone1.go.th/ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทําเนียบผู้บริหาร อํานาจ
หน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
     1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อสังคม ออนไลน์ ปิด
ประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ 
     1.3 กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ี 
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
     2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และกำกับให้มีการรายงานผล โดยส่งข้อมูลให้บุคคล
ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
     2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก 6 
เดือน และรายงานผลต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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(นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 



 
 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
---------------------------------- 

 
     ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ การทางานของภาครัฐสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติให้ประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบมที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทุกภาคส่วน โรงเรียนบ้านดอนบมจึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
          “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนบ้านดอนบม 
          “ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
          “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านดอนบม 
          “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าของโรงเรียนบ้านดอนบม 
          “ครู” หมายถึง ครูของโรงเรียนบ้านดอนบม 
          “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านดอนบม 
           “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม 
           “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม 
ข้อที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น คำแนะนําและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 
          (1) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม โรงเรียนบ้านดอนบมฝาง หมู่ 13 ตำบลเมือง
เก่าอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
         (2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 086-8509012 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม และ0812627729 รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
         (3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: donbomsc@hotmail.comข้อที่ 3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่
ผู้อํานวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 



 
 

ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ 
เว็บไซต์ของโรงเรียน ติดประกาศและหรือสาเนาเอกสาร ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงาน
สรุปผลการดาเนินการต่อผู้อํานวยการ 
ข้อที่ 4 โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คำแนะนําและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุม ครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือนข้อที่ 5 โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คำแนะนํา และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดอนบม ผู้ปกครองเครือข่าย และชมรม
นักเรียนเก่าโรงเรียนบ้านดอนบม ใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้ 
ข้อที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คำแนะนํา และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 
         (1) การประชุมครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน 
         (2) การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดอนบม 
         (3) การประชุมของผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน 
         (4) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทน
ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน -เก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน -เก่า และเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
        (5) การประชุมของส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่โรงเรียนกำหนด 
ข้อที่ 7 ภายหลังการประชุมตามข้อที่ 5 แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายรายงาน
สรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากที่
ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น คำแนะนําและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่า มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน ให้
รายงานต่อผู้อานวยการโดยเร็ว 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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(นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

          การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านดอนบม มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและ สอดคล้อง
กับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจาก วันที่ได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณ 
      2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลกร
จัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
      3. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและ ผู้เสนอ
ราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาที่ประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
     5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดารงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ซับซ้อน 
     6. เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 
          6.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บุคลากรใน หน่วยงาน หรือไม่ 
เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
         6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงาน หรือไม่ 
         6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้ง ประโยชน์ส่วนตน หรือ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
     7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบเป็น
ประจำทุกเดือน 
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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 (นางวิเมลือง ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 



 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
---------------------------------- 

     เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 -
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตาม แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity andTransparency 
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการกลไก 
หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มี 
ประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของ 
เจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 
     1. คํานิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 
          1.1 “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์หรือมี
พฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
          1.2 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนบ้านดอนบมและให้
รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนบ้านดอนบม ไม่ว่าจะจัดจ้าง เป็นรายเดือนรายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
         1.3 “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนบ้านดอนบม 
         1.4 “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
     2. การดำเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทางวิธีการคู่มือ
หรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนบ้านดอนบม และไม่ใช้กับกรณี เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
ร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
      3. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดจำนวนอย่างน้อย 2คน ซึ่งเป็น
ข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญงาน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
     4. กรณีท่ีหน่วยงานใดไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ 3 ได้ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถแต่งตั้งข้าราชการใน
ระดับอ่ืนและหรือจำนวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 
     5. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 
         5.1 รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงานโดยตรงหรือได้รับ
จากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 



 
 

         5.2 กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนไป
ดำเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนที่รับผิดชอบ 
         5.3 รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียนตามข้อ 5.1 
     6. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้ 
         6.1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน 5 วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงาน การร้องเรียนตาม
ข้อ 5.3 
        6.2 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
โดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 15 วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียนตามข้อ 5.3 
ทั้งนี้ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้
ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ 
     7. กรณเีจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียน ให้เป็น ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดำเนินการ 
    8. หนว่ยงานสรุปและรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้และรายงานผลิตามรอบการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    9. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาเป็นผู้
วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
    10. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ 
               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

( นางวิเมลือง   ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

---------------------------------- 
     โรงเรียนบ้านดอนบมในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนด ให้มีนโยบายต่อต้านการให้
สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ของครูบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนบ้านดอนบมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     2. บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์
ของโรงเรียนบ้านดอนบม หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับ โรงเรียนบ้านดอนบม หรือประโยชน์ของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในลักษะอื่นใด 
     3. บุคลากรของโรงเรียนบ้านบ้านดอนบมต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำ ให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิ่งการกระทำอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
     4. บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานต่อ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนบ้านดอนบม
ทันที 
     5. โรงเรียนบ้านดอนบมคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยไม่
ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
     6. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกชนิด การ
ดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     7. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติอื่นใดที่
โรงเรียนบ้านดอนบมเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

( นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

---------------------------------- 
        โรงเรียนบ้านดอนบม ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความโปร่งใส ITA: integrity 
and Transparency Assessment ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 4 (พ.ศ.2565-2569) เพ่ือเป็น
การยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านดอนบม ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและกลุ่ม
งาน/เจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
         1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
         2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่า ก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น 
         3. ไม่นําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น 
         4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
         5. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าทีร่าชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
         6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ รับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อ่ืนใดสาหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
         7. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็นของ
หน่วยงาน หรือทางราชการ 
         8. ไม่นําข้อมูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
         9. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
        10. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณาตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้คําแนะนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด 
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

( นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 



 
 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
---------------------------------- 

 
          โรงเรียนบ้านดอนบม มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและการภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่บริหารโดยผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม เป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะในส่วนที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่าง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล จึงได้
กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจ ของผู้บริหารไว้ ดังนี้ 
          1. การกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
          2. การกำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตำแหน่ง การ
ฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่า
เทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
          3. การรายงานผลดําเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและใช้ดุลยพินิจต่อไป 
                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

( นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 

 

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

โรงเรียนบ้านดอนบมวันที่  24  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2564  

 



 
 

 


