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ส่วนที ่1  

บทนำ 

หลักการและเหตผุล 

               คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 

Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน

เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในกา ร

ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก

ทั้งภายในและต่างประเทศ และนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดต้องเข้ารับการ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 และ

ประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุก

หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้โรงเรียนต้องรับการประเมินทุกทุกโรงเรียน มี

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ

หน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขต จำนวน 10 ตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

2. การใช้งบประมาณ 

3. การใช้อำนาจ 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 



 
 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9. การเปิดเผยข้อมูล 

10. การป้องกันการทุจริต 

               โรงเรียนบ้านดอนบม เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอย่าง

ต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็น

ที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา  กำหนดเป็นมาตรการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการ

ดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนบ้านดอนบม จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

บ้านดอนบม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

วตัถปุระสงค์ 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ จำแนก ออกเปน็ 3 เครือ่งมอื ดังนี้ 

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

หมายถึง บุคลากรของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/

พนักงาน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านดอนบมที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด  

 

 

 

 

 



 
 

การรายงานผลการประเมิน 

          การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating 

Score ) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดบั คะแนน หมายเหต ุ
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 ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที ่2 

การวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

               การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนบม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดการประเมินจำนวน 10 ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 80.88 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B (Good)  

             โรงเรียนบ้านดอนบม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน ตามคำสั่ง

ที่ 138/2564  ลงวันที่  19 เมษายน  2564 ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง

แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและกำหนด

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

               1. ว ิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานภาคร ัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 

                - คะแนนจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.80 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 

                - ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 24.75 จากค่าน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน 

                -  คะแนนแบบตรวจการ เป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.33 จากค่าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน 

 

 

 

 

 



 
 

 

               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านดอนบม ได้คะแนนโดยรวมเท่ากับร้อย

ละเฉลี่ย 80.88 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ B (Good) นั้นคือ หน่วยงานต้องเร่ง

พัฒนาปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อบุคลากรภายในหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม 

               2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564  

จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้  

ตวัชีว้ัดที ่ ประเด็นตวัชีว้ดั คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ระดบั หมายเหต ุ
3 การใช้อำนาจ 99.54 AA Excellence 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.62 AA Excellence 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.95 AA Excellence 
2 การใช้งบประมาณ 94.29 A Very Good 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.56 A Very Good 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 87.52 A Very Good 

9 การเปิดเผยข้อมูล 86.64 A Very Good 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.65 B Good 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 73.34 B Good 

10 การป้องกันการทุจริต 50 E Extremely Poor 
 

               หลังจากการร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ตามโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในโรงเรียน มีตัวชี้วัด จำนวน 7 ตัวชี้วัด ที่มีค่าคะแนนไม่ถึงร้อยละ 95 

คะแนน ตามกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มา

เป็นจุดที่ควรพัฒนาให้ถึงระดับ AA (Excellence) ดังนี้ 

                    2.1 การใช้งบประมาณ ค่าคะแนน 94.29 กระบวนงาน ได้แก่ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี ลักษณะการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน 

  2.2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ค่าคะแนน 93.56 กระบวนการ ได้แก่ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  โดยบุคคลภายในหน่วยงานและ บุคคลภายนอกของหน่อยงาน โดยจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการมีกระบวนการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 



 
 

  2.3 คุณภาพการดำเนินงาน  ค่าคะแนน  87.52 กระบวนการ ได้แก่ การจัดทำข้ันตอนการของการรับ
บริการของผู้ที ่มารับบริการโดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนแ ละมี
ระยะเวลาที่แน่นอนแก่ผู้มารับบริการ 
                   2.4 การเปิดเผยขอ้มูล ค่าคะแนน 86.64 กระบวนงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร

เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส 

                    2.5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ค่าคะแนน 80.65 กระบวนงาน ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่

ผลงานต่อสาธารณชน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนการทุจริต 

                    2.6 การปรับปรุงระบบการทำงาน ค่าคะแนน 73.34 กระบวนงาน ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

                    2.7 การป้องกันการทุจริต ค่าคะแนน 50 กระบวนงาน ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

               โรงเรียนบ้านดอนบม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ใน

ระดับ B (Good) ซึ่งมีผลการประเมินระดับต่างๆ ดังนี้ 

               - ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ AA (Excellence) จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเฉพาะด้าน 

การใช้อำนาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่  

               - ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ A  (Very Good) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะ

ด้านการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คุณภาพการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล 

               - ผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่ผ่าน อยู่ในระดับ B (Good) และ E (Extremely Poor) จำนวน 3 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหม้ี

คุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความตระหนักและ

การรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนบม อย่างเร่งด่วนและ

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงานและการป้องกันการทุจริต เพ่ือ

นำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปราศจากการคอรัปชั่น เป็น โรงเรียน

สุจริตที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 



 
 

                3. สรปุผลการวเิคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของโรงเรยีนบา้น
ดอนบม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามตวัชีว้ดั และจำแนกตามเครือ่งมอืประเมิน ทีม่ีคะแนนสูงสดุ 3 ลำดบั
แรก และคะแนนต่ำสดุ 3 ลำดบัสุดทา้ย มีผล ดังนี ้
                    3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม จำแนกตาม
ตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 
                        3.1.1 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 คือ   การใชอ้ำนาจ ( 99.54 ) 
                        3.1.2 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลำดับที่ 2 คือ การแก้ไขปญัหาการทจุรติ (96.62) 
                        3.1.3 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 คือ การปฏบิัตหินา้ที่ (95.95) 
                    3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม จำแนกตาม
ตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินที่มีคะแนนต่ำสุด 3 ลำดับสุดท้าย คือ 
                        3.2.1 มีผลการประเมินคะแนนต่ำสุดลำดับที่ 1 คือ การปอ้งกนัการทุจรติ (50.00) 
                        3.2.2 มีผลการประเมินคะแนนต่ำสุดลำดับที่ 2 คือ การปรบัปรงุระบบการทำงาน (73.34) 
                        3.2.3 มีผลการประเมินคะแนนต่ำสุดลำดับที่ 3 คือ ประสทิธภิาพการสือ่สาร (80.65) 
                4. ผลการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จุดออ่น ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ
โรงเรียนบา้นดอนบม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามรายตวัชีว้ดั 10 ตวัชีว้ดั มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตวัชีว้ดั/รายละเอยีด จดุแข็ง จดุออ่น 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนน 95.93 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไป
ตามข้ันตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกันและ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน ทุ่มเท ตั้งใจ มีความ
เสียสละ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มีการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ทั้ง
ในหน่วยงานหรือต่อบุคคลภายนอก ทั้งในช่วง
เทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 

คะแนน 94.29 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรเป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมาย เช่น การจัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษานอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานด้วย 

มีจุดอ่อนเพียงเล็กน้อยแต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 



 
 

ตวัชีว้ดั/รายละเอยีด จดุแข็ง จดุออ่น 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
คะแนน 99.54 ระดับ AA 

ผ่านการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส  ผู้บริหารไม่
มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัว 
หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   และไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

คะแนน 93.56 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น และมีกระบวนการ
ในการให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ เช่น การขอใช้ห้องประชุม การขอใช้
โต๊ะเก้าอ้ี เป็นต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

คะแนน 96.62 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

นางวิเลือง  ถิ่นปรุ ให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยมีการกำชับ
และทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ภายในหน่วยงานเพื่อให้การทุจริตภายใน
หน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น 
มีช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มี
การเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายใน ใน
การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบ
ภายในและสนง.ปปช.มาใช้ปรับปรุงการทำงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 87.52 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตาม
ขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับ
หรือไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 



 
 

ตวัชีว้ดั/รายละเอยีด จดุแข็ง จดุออ่น 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร 
คะแนน 80.65 ระดับ B 

ไมผ่่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ติชมและช่องทางถามตอบ ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านดอนบม และ
กล่องรับฟังความคิดเห็น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร e-mail ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามาแสดงความคดิเห็น และถามตอบร้องเรยีน 
ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

การเผยแพร่ข้อมูล ผลงานโรงเรียน
บ้านดอนบม ยังมีประสิทธิภาพไม่ดี
เท่าที่ควร บุคลากรภายในหน่วยงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังขาด
การรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
และทันท่วงที 
 
**ควรจดัทำมาตรการสง่เสริมคุณธรรม
และความโปรง่ใส 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

คะแนน 79.34 ระดับ B 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรมากรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน โดย
สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของโรงเรียนบ้านดอนบม 

การจัดระบบการให้บริการแก่
ผู้รับบริการของของโรงเรียนให้มีระบบ
และเพ่ิมช่องทางในการรับบริการที่
สะดวกมากข้ึน 
 
**ควรจดัทำมาตรการสง่เสริมคุณธรรม
และความโปรง่ใส 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน 86.64 ระดับ A 

ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดำเนินงานที่แสดง
ถึงการดำเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใสในการ
ดำเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านดอนบม 
ประเด็น 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2. การบริหารงาน
วิชาการ 3.การบริหารเงินงบประมาณ      
4.การบริหารบุคคล     5.การบิหารทั่วไป 

การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็นการ
บริหารเงินงบประมาณ และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานยังไม่
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการ 
**ตอ้งจดัทำมาตรการสง่เสริมคุณธรรม
และความโปรง่ใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน  
การทุจริต 

คะแนน 50.00 ระดับ E 
ไมผ่่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
แต่ยังขาดการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
ใน 2 ประเด็น คือ 1.การดำเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต และ 2.การจัดทำมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 
**ควรจดัทำมาตรการสง่เสริมคุณธรรม
และความโปรง่ใส 

 



 
 

            5. ผลการวเิคราะหเ์ป็นประเดน็ขอ้บกพรอ่ง/จดุออ่นทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเรง่ดว่น ของโรงเรยีนบ้านดอนบม 

                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซึ่งคณะกรรมการจัดทำมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน 10 

ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันกำหนดประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสที่มีคะแนนต่ำสุด 3 ลำดับสุดท้าย และคะแนนต่ำสุดของแต่ละเครื่องมือ  ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุด คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนน 93.56 

2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุด คือ การปรับปรุงการทำงาน คะแนน 79.34 

3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุด คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 50.00                  

          *** ประเดน็ทีเ่ปน็ขอ้บกพรอ่ง/จดุออ่นตอ้งแก้ไขโดยเร่งดว่น ของโรงเรยีนบ้านดอนบม ม ี3 ตวัชีว้ดั ดังนี้ 

               1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00) เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 

ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริ หาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อเพ่ือ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ

หน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

               2) ตวัชีว้ดัที ่7 ประสทิธภิาพการสือ่สาร (คะแนน 80.65) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดย

ด่วน คือ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาด

การรับรู้ถึงข้อมูล ผลงานที่เผยแพร่ เนื่องจาก บุคลากรภายในหน่วยงานอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผิดช่องทาง หรือมี

การเผยแพร่ข้อมูลที่มีขั้นตอนการเข้าถึงยากบนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านดอนบม ซึ่งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

บุคลากรภายนอกหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก  

               3) ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับปรุงระบบการทำงาน (คะแนน 79.34 ) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดย

ด่วน คือ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานหรือการให้บริการ

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการรับบริการที่รวดเร็วและทันสมัย เนื่องจาก แต่ละกลุ่มงานภายใน โรงเรียน

บ้านดอนบม ให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ ทำให้ระบบการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

               โรงเรียนบ้านดอนบม ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน บูรณาการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในงบดำเนินงาน เพ่ือ

นำมาดำเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละตัวชี้วัด  

 



 
 

            6. ประเดน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหด้ีขึน้ของโรงเรยีนบา้นดอนบม  มีดังนี ้

                จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม คณะกรรมการจัดทำ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และร่วมกันกำหนด

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาจากตวัชีว้ดัทีม่ีผลการประเมนิคณุธรรม และความโปรง่ใส ซึ่งมีคะแนนสงูสุดใน

แต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้อำนาจ คะแนน 99.54 

                 2)  เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนน 

87.52 

                  3)  เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 86.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ่3 

การขับเคลือ่นมาตรการส่งเสรมิคุณธรรม และความโปรง่ใสของโรงเรยีนบ้านดอนบม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

               โรงเรียนบ้านดอนบม ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม เพ่ือนำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และ

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านดอนบม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

โดยเร่งด่วน จำนวน 3 ตัวชีว้ัด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตและตัวชี้วัดที่ 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นมีอยู่ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้

งบประมาณ   ตัวชี้วัดที่ 4 การแก้ไขปัญหาทุจริต ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

รายละเอียดการขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ 

               1. จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ซึ่งมี

ทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 

          1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
          2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
         3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
          4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
  6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
               2. กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม 

               3. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

บ้านดอนบม 

               4. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม  ดัง

รายละเอียด ดำเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 

1. จดัทำและประกาศใชม้าตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรยีนบา้นดอนบม ซึง่มทีั้งหมด 7 
มาตรการ ดงันี ้
 
 
 
 



 
 

 

 
                1.1 มาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจัดซือ้จดัจ้าง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน
ในโรงเรียนบ้านดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
          การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านดอนบม มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและ สอดคล้องกับ
หลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดให้มีมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจาก วันที่ได้รับ การจัดสรร
งบประมาณ 
      2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลกรจัดซื้อ
จัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
      3. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและ ผู้เสนอราคา 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาที่ประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
     5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดารงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ซับซ้อน 
     6. เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 
          6.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บุคลากรใน หน่วยงาน หรือไม่ เช่น 
บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 
         6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงาน หรือไม่ 
         6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้ง ประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
     7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบเป็น
ประจำทุกเดือน 
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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 (นางวิเมลือง ถิ่นปรุ ) 
                                              ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 1.2 มาตรการในการดำเนนิการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ 

 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

บ้านดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

---------------------------------- 
             ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ(Government 
Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มี
ความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบมได้ตามที่ได้ประกาศเจตจํานงสุจริตตอ
บุคลากรและสาธารณชน จึงกําหนด มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
       1.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้าน
ดอนบม ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทําเนียบผู้บริหาร อํานาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 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 



 
 

 

 1.3 มาตรการในการปอ้งกนัการรับสนิบน 

 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

ดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
---------------------------------- 

     โรงเรียนบ้านดอนบมในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐบาล  ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนด 
ให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน ของครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนบ้านดอนบมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภารกิจต้องโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     2. บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของ
โรงเรียนบ้านดอนบม หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนบ้านดอนบม หรือประโยชน์ของ ผู้ที่เก่ียวข้องกับตน 
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในลักษะอ่ืนใด 
     3. บุคลากรของโรงเรียนบ้านบ้านดอนบมต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำ ให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิ่งการกระทำอันมิชอบด้วย
หน้าที่และกฎหมาย 
     4. บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบมพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานต่อ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนบ้านดอนบมทันที 
     5. โรงเรียนบ้านดอนบมคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยไม่ดำเนินการ
ด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
     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  



 
 

1.4 มาตรการในการปอ้งกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมและ

แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
---------------------------------- 

        โรงเรียนบ้านดอนบม ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความโปร่งใส ITA: integrity 
and Transparency Assessment ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 4 (พ.ศ.2565-2569) เพ่ือเป็นการ
ยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านดอนบม ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
         1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
         2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่า ก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น 
         3. ไมน่ําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น 
         4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
         5. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
         6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อ่ืนใดสาหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
         7. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็นของ
หน่วยงาน หรือทางราชการ 
         8. ไม่นําข้อมูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
         9. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
        10. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณาตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้คําแนะนา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด 
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 



 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

( นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 1.5 มาตรการใหป้ระชาชน ผูร้บับรกิาร ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีเข้ามามสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน 

 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้านดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

---------------------------------- 
 
     ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ การทางานของภาครัฐสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติให้ประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบมที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทุกภาคส่วน โรงเรียนบ้านดอนบมจึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี ้
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 โรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
         (2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 086-8509012 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม และ0812627729 รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 



 
 

         (3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: donbomsc@hotmail.com 
ข้อที่ 3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทำเนียบผู้บริหาร อำนาจ
หน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน ติดประกาศและหรือสาเนาเอกสาร ภายหลังจากการ
เผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการดาเนินการต่อผู้อํานวยการ 
ข้อที่ 4 โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คำแนะนําและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุม ครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน 
ข้อที่ 5 โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คำแนะนํา และข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดอนบม 
ผู้ปกครองเครือข่าย และชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนบ้านดอนบม ใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้ 
ข้อที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คำแนะนํา และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 
         (1) การประชุมครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน 
         (2) การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดอนบม 
         (3) การประชุมของผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน 
         (4) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครอง
นักเรียนปัจจุบัน -เก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน -เก่า และเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (5) การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่โรงเรียนกำหนด 
ข้อที่ 7 ภายหลังการประชุมตามข้อที่ 5 แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายรายงานสรุปผล
การประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากที่ประชุม
ข้างต้นให้ความคิดเห็น คำแนะนําและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่า มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน ให้รายงาน
ต่อผู้อานวยการโดยเร็ว 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

(นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 
 
 
 

mailto:donbomsc@hotmail.com


 
 

 

 

1.6 มาตรการตรวจสอบการใชด้ลุยพนิจิ 

 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนบ้าน

ดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

---------------------------------- 
 

          โรงเรียนบ้านดอนบม มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและการภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม เป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 
มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกําหนดให้เป็นการใช้
ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผล
สนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจ ของ
ผู้บริหารไว้ ดังนี้ 
          1. การกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
          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 

 



 
 

 

 

 1.7 มาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 

 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียน

บ้านดอนบม ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

---------------------------------- 
     เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 -2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตาม แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity andTransparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการกลไก หรือระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มี ประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 
     1. คํานิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 
          1.1 “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์หรือมี
พฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
          1.2 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนบ้านดอนบมและให้
รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนบ้านดอนบม ไม่ว่าจะจัดจ้าง เป็นรายเดือนรายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
         1.3 “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนบ้านดอนบม 
         1.4 “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
     2. การดำเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทางวิธีการคู่มือหรือมาตรการใน
การรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนบ้านดอนบม และไม่ใช้กับกรณี เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละ
หน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
      3. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดจำนวนอย่างน้อย 2คน ซึ่งเป็น
ข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญงาน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 



 
 

     4. กรณีท่ีหน่วยงานใดไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ 3 ได้ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถแต่งตั้งข้าราชการในระดับ
อ่ืนและหรือจำนวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 
     5. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 
         5.1 รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงานโดยตรงหรือได้รับจาก
ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
         5.2 กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนไป
ดำเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนที่รับผิดชอบ 
         5.3 รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียนตามข้อ 5.1 
     6. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้ 
         6.1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน 5 วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงาน การร้องเรียนตามข้อ 
5.3 
        6.2 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
โดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 15 วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียนตามข้อ 5.3 ทั้งนี้ 
หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน 2 
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ 
     7. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียน ให้เป็น ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดำเนินการ 
    8. หนว่ยงานสรุปและรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้และรายงานผลิตามรอบการรายงาน
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    9. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาเป็นผู้
วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
    10. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานไว้ 
ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ 
               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

( นางวิเมลือง   ถิ่นปรุ ) 
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 



 
 

 2. กำหนดผูร้ับผดิชอบ และผู้กำกบั ติดตามการดำเนนิการของแตล่ะมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม  

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนบม  

ที ่18  / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับติดตามและผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส          

ภายในโรงเรียนบ้านดอนบมประจำปีงบประมาณ 2565 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

โรงเรียนบ้านดอนบมได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบมจำนวน      
7 มาตรการ ได้แก่  

1.มาตรการวางระบบให้ประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
2.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6.มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7.มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับติดตาม

และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบมท้ัง 7 
มาตรการ ดังนี้ 

 
1.นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  ประธานกรรมการ  
2.นางสมประสงค์   พึ่งสุข   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
3.นางนาฏสุภางค์   โชติมณี   ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ   
4.นางนุชจรินทร์   รื่นรมย์   ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ  
5.นางสาวสุดใจ  พงษ์เพียจันทร์     ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ        
6.นางจิรา   รักษาภักดี        ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
7.นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
8.นางอัจฉราพร    มะลิทอง  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
9.นางสุจิตรา   แซงสีนวล       ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
10.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
11.นางสาวณภัค    ต้นสีนนท์    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
12.นางสาวพรรณเทวี   พาภักดี  ครูชำนาญการ    กรรมการ 



 
 

  
//13.นางสาวผกามาศ ......... 

13.นางสาวผกามาศ  เมืองจันทร์  คร ู     กรรมการ  
14.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ  
15.นางกาญจนา   รามศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ      
16นายพิทยา   สมปัญญา   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17นายชนินทร์   มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

                      สั่ง   ณ   วนัที่    17   พฤษภาคม   พ.ศ. 2565    
     
 
 
             (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบม  

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนบม  

ที ่18  / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับติดตามและผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส          

ภายในโรงเรียนบ้านดอนบมประจำปีงบประมาณ 2565 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

โรงเรียนบ้านดอนบมได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบมจำนวน      
7 มาตรการ ได้แก่  

1.มาตรการวางระบบให้ประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
2.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6.มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7.มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับติดตาม

และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านดอนบมท้ัง 7 
มาตรการ ดังนี้ 

 
1.นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  ประธานกรรมการ  
2.นางสมประสงค์   พึ่งสุข   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
3.นางนาฏสุภางค์   โชติมณี   ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ   
4.นางนุชจรินทร์   รื่นรมย์   ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ  
5.นางสาวสุดใจ  พงษ์เพียจันทร์     ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ        
6.นางจิรา   รักษาภักดี        ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
7.นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
8.นางอัจฉราพร    มะลิทอง  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
9.นางสุจิตรา   แซงสีนวล       ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
10.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
11.นางสาวณภัค    ต้นสีนนท์    ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ      
12.นางสาวพรรณเทวี   พาภักดี  ครูชำนาญการ    กรรมการ 

  



 
 

//13.นางสาวผกามาศ ......... 

13.นางสาวผกามาศ  เมืองจันทร์  คร ู     กรรมการ  
14.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ  
15.นางกาญจนา   รามศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ      
16นายพิทยา   สมปัญญา   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17นายชนินทร์   มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

                      สั่ง   ณ   วนัที่    17   พฤษภาคม   พ.ศ. 2565    
     
 
 
             (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ส่วนที ่4 

ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส 

ภายในโรงเรยีนบา้นดอนบม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

               โรงเรียนบ้านดอนบม ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้อง

เร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง

การกำกับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้กำหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม ซึ่งผู ้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความ

โปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลผลการ

ดำเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 

4.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

       1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

          1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
           1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP 
          1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
          1.4 มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 172/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นผู้คอยกำกับ 

ติดตาม และควบคุมให้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้

เพ่ือการดำเนินงานเป็นด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

       

 

 



 
 

 2. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตอ่สาธารณะ 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ

โรงเรียนบ้านดอนบม ได้มีการดำเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  ตามที่ได้กำหนด 

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

           2.1 มีการจัดทำบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านดอนบม 
            2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านดอนบม 

        3. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการปอ้งกนัการรบัสนิบน 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนบ้านดอนบม1 

ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

           3.1 มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการสรา้ง

ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น การรับสินบน การรับของขวัญ ของ

รางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้ขอพรจากผู้

อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของกำนัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญๆ ต่างๆ โดยไม่มีการรับสินบน 

        4. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการปอ้งกนัการขัดกนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านดอนบม ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

        - มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้บุคลากรภายในโรงเรียน

มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมได้ 

       5. ผลการดำเนินงานตามมาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม ได้มีการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงาน ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

          5.1 มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมประชุม

วางแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

         5.2 มคีำสั่งใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน เช่น กรรมการสถานศึกษามาร่วมประชุมวาง

แผนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 



 
 

  6. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพนิจิ 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ โรงเรียนบ้าน

ดอนบม ได้มีการดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามที่ได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

           6.1 มีการจัดทำช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง

ความคิดเห็นในการดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษาของโรงเรียนFace book 

           6.2 มีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร  

        7. ผลการดำเนนิงานตามมาตรการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 

           บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ โรงเรียน

บ้านดอนบม ได้มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามท่ีได้กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

          7.1 มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานและจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตของโรงเรียนบ้านดอนบม 

            7.2 มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื ่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางFace book ของโรงเรียนบ้านดอนบม เพ่ือ

บุคลากรในสำนักงานเขต บุคคลภายนอก ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.2 ผลการประเมนิความสามารถของมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานใน

การแก้ไขปัญหา จดุออ่น จดุที่ควรพฒันา 

 โรงเรียนบ้านดอนบม ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และกำกับ ติดตามการใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนบม อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่แสดงถึงการดำเนินการตามาตรการที่ได้ดำเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม มี

ผลการดำเนินการ ดังนี้ 

           1. บุคลากรทุกคนรบัรู ้รบัทราบ ถงึมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานภายใน

หนว่ยงานของโรงเรยีนบ้านดอนบม  

กลุม่/หนว่ย บุคลากรทัง้หมด 
เขา้รว่มประชมุ/อบรม 
คน รอ้ยละ 

ผู้บริหาร 1 คน 1 คน 100 
คุณคร ู 15 คน 15 คน 100 

ลูกจ้าง 2 คน 2 คน 100 

            ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับการประชุมชี้แจงและประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม ในวันที่  19 พฤษภาคม 2565 


