
บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร  
ที่ ……………………………………………………………       วนัที่ ๓๑   มีนาคม ๒๕๖๓ 
เร่ือง    รายงานการก ากบัติดตามโครงการการป้องกนัการทุจริต 
...................................................................................................................................................................... 
เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ์  ครู โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคารไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ
ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป มีหนา้ท่ีก ากบั ติดตาม โครงการในแผนงานซ่ึงไดด้ าเนินงานมาในภาคเรียนท่ี  
๑/๒๕๖๓ แลว้นั้น ขา้พเจา้ขอรายงานการก ากบัติดตามโครงการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงมีนายสัญญา สุริยภา 
หวัหนา้ฝ่ายงานบริหารทัว่ไปเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        
      ลงช่ือ..........................................ผูร้ายงาน 
        (นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ)์ 
       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 
ความเห็นผูบ้งัคบับญัชา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 

       (ลงช่ือ)………… …………………… 

        (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 

         ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ  โครงการการป้องกนัการทุจริต 

สนองกลยุทธ์ที ่2   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ   

   การศึกษาเตม็ตามศกัยภาพ 

แผนงาน   บริหารทัว่ไป 

ผู้ทีรั่บผดิชอบ   นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ ์

ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม   2562 – มีนาคม  2563 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลกัการและเหตุผล 

  สังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปตามส่ือดิจิตอล ท าใหก้ารด าเนินชีวติของผูค้นในสังคม

เปล่ียนแปลงตาม และเกิดการคอร์รัปชัน่ การทุจริต โดยการใชอ้ านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีในการหาประโยชน์  

ส่วนตวั เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยกัยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทบัซอ้น  

การสนบัสนุนพรรคการเมืองอยา่งทุจริต  

 โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ไดจ้ดัท า 

โครงการการป้องกนัการทุจริตข้ึน เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียนไดด้ าเนินการป้องกนัการทุจริต

และปลูกจิตส านึกนกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตของสังคมต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหโ้รงเรียนด าเนินการป้องกนัการทุจริตโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  

  2. เพื่อปลูกฝังนกัเรียนมีคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต  

  3. เพื่อใหโ้รงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  

3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  1. นกัเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ร้อยละ 80 มีคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต  

  2. โรงเรียนมีการด าเนินการแผนงาน/โครงการ โปร่งใสตรวจสอบได ้ร้อยละ 90 

  เชิงคุณภาพ 

  1. นกัเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชน สังคม 

  2. โรงเรียนด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอยา่งมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ 

 



4. กจิกรรมและรายละเอยีดการด าเนินการ 

กจิกรรมและรายละเอยีดการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
1. ประชุมบุคลากร ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อช้ีแจง วเิคราะห์ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและ
ชุมชน วางแผนการด าเนินงาน 
2. มอบหมายผูรั้บผดิชอบ วางแผน และจดัท าโครงการ  

 
ต.ค. 2562 

 
 

ต.ค. 2562 
 

 
ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 
 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ขั้นการด าเนินโครงการ (D) 
ด าเนินการ ดงัน้ี                                                       
1.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้การป้องกนัการทุจริต
ผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน 
2.จดัท าค าสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนต่อตา้นการทุจริต 
4. กิจกรรมป้ายค าขวญัตา้นทุจริต 

 
 
 

พ.ย. 2562 
ทุกระยะการ
ด าเนินการ  
ทุกวนัท าการ 

 

 
 
ฝ่ายบริหาร 
 
ฝ่ายบริหาร 
 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร 
 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C) 
5.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  
6.สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
พ.ย 62 - มี.ค.63 

 
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ ์

ข้ันแก้ไข  พฒันา ปรับปรุง (A) 
7. รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 
8. ปรับปรุงพฒันา 

 
มี.ค. 2563 
มี.ค. 2563 

 
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ ์

 

 

 

 

 

 



5. งบประมาณ 

  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนและจากโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคารเพื่อด าเนินการตาม

กิจกรรมดงัน้ี 

กจิกรรม งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้การป้องกนั
การทุจริตผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนกัเรียน 

1,000 - 20,000 21,000 

2. กิจกรรมท าป้ายค าขวญั -  2,000 2,000 
รวม 1,000  22,000 23,000 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) วธีิประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. นกัเรียนมีคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. สถานศึกษา ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบติัหนา้ท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.สถานศึกษามีวฒันาธรรมองคก์รสุจริต ไดรั้บความเช่ือมัน่
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
 
ส ารวจความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  7.1 นกัเรียนมีคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต 

  7.2 นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริตจนเป็นวฒันธรรม  

  7.3 ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต  

 

 



      ลงช่ือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ    

(นางสาวปาระมี  เกตุภูวงษ)์ 

               ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

(ลงช่ือ) ……………………………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (.นายสัญญา สุริยภา) 

                                                                            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

(ลงช่ือ) ……………………………………ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                                                        (นางชุติมา  ปราบมนตรี)  

                                                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

เร่ือง มาตรการภายในเพือ่ป้องการการทุจริต 

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

  ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐ 

ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้และตอ้งด าเนินงานตามมาตรฐาน

เวบ็ไซตภ์าครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบ้ริการตามตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก มีความถูกตอ้งชดัเจนครบถว้นเป็นปัจจุบนั นั้น 

โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร จึงก าหนดแนวทางเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐ ดงัต่อไปน้ี 

 ๑. มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

   ๑.๑ ขอ้มูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบดว้ย ขอ้มูลความเป็นมา วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผูบ้ริหาร อ านาจหนา้ท่ี ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ แผนงาน  

โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค  ารับรอง รายงานผลการปฏิบติัราชการ รายละเอียดช่องทางการ

ติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร แผนท่ีตั้งหน่วยงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  

 (email address) 

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

โดยแสดงท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

   ๑.๓ คลงัความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้ ส่ือมลัติมีเดีย บทความ ผลงานวจิยั 

ขอ้มูลสถิติต่างๆ โดยอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาและวนั เวลา ก ากบั เพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปใช้ 

   ๑.๔ รายช่ือเวบ็ไซตห์น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกดั หน่วยงาน

สังกดัเดียวกนั หน่วยงานภายนอก หรือเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ 



   ๑.๕ ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครัฐ 

(Government WebsiteStandard Version ๒.๐) ของส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

   ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง

ขั้นตอนการปฏิบติังานพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้ นตอนของการ

ปฏิบติังานนั้นๆ โดยจดัท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์

โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

   ๑.๗ ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ข่าวสารทัว่ไป ภาพข่าวกิจกรรม เร่ืองแจง้เตือน  

รวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมคัรงาน ประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

   ๑.๘ ระบบงานใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 

หน่วยงานท่ีจดัท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการผา่นหนา้เวบ็ไซต ์หรือ Mobile Application ใน 

ลกัษณะส่ือสารสองทาง (Interactive) (ถา้มี) 

   ๑.๙ แสดงสถิติการเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์แสดงระดบัความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง

พอใจท่ีมีต่อเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

  ๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ดงัน้ี  

   ๒.๑ หน่วยงานเจา้ของขอ้มูล น าส่งขอ้มูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 

ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 โดยระบุช่ือ ต าแหน่ง 

หน่วยงาน และขอ้มูลการติดต่อกลบัอยา่งชดัเจน 

   ๒.๒ โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ด าเนินการอนุมติั/อนุญาตใหน้ าขอ้มูลข้ึนเผยแพร่ 

ในเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 โดยมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผดิชอบ (Web Master) ซ่ึงไดรั้บสิทธิเขา้สู่ระบบบริหารจดัการ ด าเนินการน าขอ้มูลข่าวสารข้ึนเวบ็ไซต์

ในหมวดหมู่ท่ีถูกตอ้ง ระบุแหล่งท่ีมาระบุแหล่งท่ีมาหรือเจา้ของข้อมูล ช่วงวนัท่ีของขอ้มูลข่าวสาร วนัท่ี

เผยแพร่ ประเภทไฟล ์ขนาดไฟล ์และประสานแจง้กลบัไปยงัเจา้ของขอ้มูลข่าวสารนั้น 



   ๒.๓ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ (Web Master) มีหนา้ท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 

(น าออกเม่ือครบเวลา) และความครบถว้นตามมาตรฐานเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครัฐ  (Government Website 

Standard Version ๒.๐) ของส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) และตามพระราชบญัญติั 

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

ขอ้มูลของราชการก าหนด ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ 

   ๒.๔ จดัเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามขอ้ก าหนดใน

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้หบ้ริการ พ .ศ. 

๒๕๕๐ 

   ๒.๕ การรักษาความปลอดภยัสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทาง  

อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรการ

รักษาความมัน่คงและปลอดภยัส าหรับเวบ็ไซต ์(Website Security Standard) ประกาศโดยส านกังานพฒันา 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภยั (CA) และใช ้HTTPS 

(Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกตอ้งของขอ้มูลผูใ้ชแ้ละเก็บขอ้มูลไวเ้ป็น 

ความลบัระหวา่งคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชก้บัเวบ็ไซตท่ี์มีบริการรับขอ้มูล การใช ้Software หรือ Hardware 

ป้องกนัการบุกรุกโจมตี (Firewall) 

   ๒.๖ ขอ้มูลข่าวสารตอ้งใชค้  าอธิบาย/ค าบรรยายเน้ือหาท่ีมีความถูกตอ้งและมีความ

เหมาะสม ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

  ๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

อุดรธานี เขต ๒๐  ดงัน้ี 

   ๓.๑ หวัหนา้หน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบ  

   ๓.๒ การน าเขา้ขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนั ถูกตอ้ง ครบถว้น ระบุแหล่งท่ีมาหรือ  



เจา้ของขอ้มูล ช่วงวนัท่ีของขอ้มูลข่าวสาร วนัท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล ์ขนาดไฟล ์โดยมีล าดบัการ 

ปฏิบติัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

   ๓.๒.๑ เจา้หนา้ท่ีเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีประสงคจ์ะน าข้ึนเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ใหห้วัหนา้

กลุ่มงานท่ีรับผดิชอบดูแลเวบ็ไซตพ์ิจารณาอนุญาต ดว้ยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต์

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี เขต 20  ตามแบบฟอร์มแนบทา้ยประกาศน้ี 

  ๓.๒.๒ แจง้ผลการน าข้ึนเผยแพร่ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ 

  ๔. การตรวจสอบและติดตาม 

   ๔.๑ มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบ (Web Master) 

   ๔.๒ ผูรั้บผดิชอบ (Web Master) จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยู่

เสมอ 

๔.๓ ผูรั้บผดิชอบ (Web Master) จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท า

ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

  ๕. มาตรการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมเพื่อใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกา

รับรู้ ตรวจสอบ ตดัสินใจและร่วมพฒันาโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม จึงไดก้ าหนดแนวทางใหส่้วนราชการ

ด าาเนินการ ดงัน้ี 

   ๕.๑ วเิคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะจากผลการด าเนินงานในรอบปี

ท่ีผา่นมาใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกัหรือยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

   ๕.๒ จดัใหมี้ช่องหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมทั้ง

ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ประกอบการพิจารณาจดัท าโครงการ 

   ๕.๓ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผลการด าเนินการรวมถึงแผนงาน/โครงการ ให้ 

ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม 

  ๖. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อใหก้ระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วน

ราชการ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้มีการแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม จึงใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 



   ๖.๑ จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลาง

หรือส่วนราชการ 

   ๖.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี

ส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

   ๖.๓ หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเก่ียวขอ้งกบัผู ้

เสนอราคาทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  

   ๖.๔ จดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ     

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2460 ท่ีก าหนดรายละเอียดอยา่งเคร่งครัด 

  ๗. มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  

  เพื่อใหก้ารจดัการเร่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการมีแนวทางการด าเนินการจดัการเร่ือง  

ร้องเรียนท่ีชดัเจน จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั  ดงัน้ี  

   ๗.๑ ก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีผูร้้องเรียนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกโดยให้  

ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการร้องเรียนใหท้ราบโดยทัว่ถึง 

   ๗.๒ การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ตอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี  

    ๗.๒.๑ เร่ืองท่ีน ามาร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องเรียนไดรั้บความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีไม่ปฏิบติั ละเวน้การปฏิบติัหรือเลือกปฏิบติั ประกอบดว้ยการใชดุ้ลย

พินิจโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีล่าชา้เกินสมควร  

    ๗.๒.๒เร่ืองร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูล มิใช่ลกัษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความ

เสียหายแก่บุคคลและขาดหลกัฐานท่ีชดัเจน 

    ๗.๒.๓การร้องเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ

หลกัฐานชดัเจน 

  ๘. มาตรการป้องกนัการรับสินบน 

  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการดว้ยความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมตรวจสอบไดแ้ละไม่ 

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐถือปฏิบติัดงัน้ี  



 

   ๘.๑ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการรับหรือใหสิ้นบนไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

   ๘.๒ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งอ านาจหนา้ท่ี เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและ

พวกพอ้ง 

   ๘.๓ การด าเนินงาน/การอนุมติั อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการตาม

ระเบียบ ขอ้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด และไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

   ๘.๕ ใหส่้วนราชการด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานตระหนกัถึง

ประโยชน์ของการไม่รับสินบน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการใหต้น้สังกดัทราบ 

  ๙. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนร่วม  

  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัในการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์  

ส่วนรวม ดงัน้ี 

   ๙.๑ การจดัซ้ือจดัจา้ง ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีหน่วยงานก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

   ๙.๒การปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการ

ประชาชน ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

   ๙.๓ การบริหารงานบุคคล ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

โดยยดึหลกัคุณธรรม ความโปร่งใส และใหค้  านึงการรักษาจรรยาบรรณขา้ราชการเป็นส าคญั 

๑๐. มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจเพื่อเป็นการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจของผูป้ฏิบติังาน จึง

ไดก้ าหนดใหส่้วนราชการด าเนินการดงัน้ี 

   ๑๐.๑ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

   ๑๐.๒ มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีอยู่ในภารกิจหน่วยงาน 

   ๑๐.๓ น าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระบบท าให้

สามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

   ๑๐.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และ 

หลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัเกณฑแ์นวทางการปฏิบติังาน รวมทั้ง



ใหมี้การพฒันาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานภายในองคก์รใหเ้ป็นระบบและโปร่งใส  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(ลงช่ือ)  

           (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 

   ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร 

 

 

 


