
 

 



คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งหวังให้เกิดการ บริหารงานท่ีโปร่งใส

และเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการจัดระดับ ( Integrity Assessment) ตามผลท่ีได้รับจากการ

ประเมิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนําข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสการ ดําเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน

การทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ ดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีท้ัง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรม

การทํางานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลสําคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานภาครัฐ (Internal) 2) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ 

(สํานักงาน ป.ป.ท.) มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ

คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพื่อขับเคล่ือนให้หน่วยงานภาครัฐ 

บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม การ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อ การทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ และ
นโยบายด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงาน 
ภาครัฐทุกหน่วย งานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ในการนี้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้ทุกสํานักงานเขตพื้นท่ีต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2558 
และประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กําหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กําหนดให้
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา มีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สํานักงานเขต จํานวน 10 ตัวชี้วัด 
 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อํานาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 
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 โรงเรียนชุมชนบ้านฝางเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้องดําเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานป.ป.ช. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในปีท่ีผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อจัดทําแนวทางการ
พัฒนา กําหนดเป็นมาตรการเพื่อดําเนินการขับเคล่ือนการดําเนินการดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านฝางจึง
ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ 2564 พร้อมท้ัง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ โรงเรียน ชุมชนบ้านฝาง ประจําปี
งบประมาณ 2564 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา 
 2. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาดําเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศึกษา 
 3. เพื่อนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เคร่ืองมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) หมายถึง บุคลากรของโรงเรียน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงาน ท่ีทํางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเคยมารับบริการหรือ
มาติดต่อกับโรงเรียน นับต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด และไม่มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนมีหน้าท่ีในการตอบแบบสํารวจหน่วยงานละ 1 ชุด โดยเข้าระบบ 
ITAS เพื่อตอบแบบสํารวจ 1 ชุด การตอบแบบสํารวจ OIT ในแต่ละข้อคําถาม ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนระบุ 
URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยโรงเรียนสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
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การรายงานผลการประเมิน 
 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน 
(RatingScore ) โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

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 ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ให้ใช้ข้อมูลของโรงเรียนในการเขียนบรรยาย) 
 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 
2564 ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการประเมินจํานวน 10 ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 91.57 ถือว่า
มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) อยู่ในอันดับท่ี 12 ของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน 
ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้าน
ฝาง ประจําปีงบประมาณ 2564 ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ี
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและกําหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการ 
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงีบประมาณ 2564 
จําแนกตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนท้ัง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี ้
 - คะแนนจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) ประจําปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 28.02 จากค่าน้ําหนักคะแนน 30 คะแนน 
 - ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment:EIT) ประจําปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 25.64 จากค่าน้ําหนักคะแนน 30 คะแนน 
 - คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจําปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉล่ีย 37.91 จากค่าน้ําหนักคะแนน 40 คะแนน 
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  แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้คะแนนโดยรวม
เท่ากับร้อยละเฉล่ีย 91.57 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) 
นั้นคือหน่วยงานต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อบุคลากรภายใน
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม 
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ 2564 
จําแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่  ประเด็นตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.09 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 86.51 A ผ่าน 
3 การใช้อํานาจ 98.15 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 93.71 A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.49 A ผ่าน 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 87.88 A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 83.81 A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 84.73 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 89.56 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 

80
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95

IIT EIT OIT

93.39

85.48

94.78

คะแนนเฉลียแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

IIT EIT OIT
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แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจําแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
 หลังจากการร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ตามโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีตัวชี้วัด ทุกตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ A (Very Good) ดังนี ้
      - ผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับ AA (Excellence) จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30 ของตัวชี้วัด 
ท้ังหมด  
      - ผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับ A (Very Good) จํานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด 
ท้ังหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้อํานาจ และการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับ AA (Excellence) ในด้านการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดําเนินงาน ด้านการใช้งบประมาณ 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร การปรับปรุงระบบการทํางาน และด้านการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับ A (Very 
Good) ซึ่งจะมีการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และ
ปราศจากการคอร์รัปชัน เป็นเขตสุจริตท่ีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ปี
2564 สรปุได้ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2564 91.57 สูงขึ้น  
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 4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง ประจําปีงบประมาณ 2564 จําแนกตามตัวชี้วัด และจําแนกตามเคร่ืองมือประเมิน ที่มี
คะแนนสูงสุด 5 ลําดับแรก และคะแนนตํ่าสุด 5 ลําดับสุดท้าย มีผล ดังนี้ 
 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
จําแนกตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
  4.1.1 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลําดับท่ี 1 คือ การป้องกันการทุจริต (100) 
  4.1.2 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลําดับท่ี 2 คือ การใช้อํานาจ (98.15) 
  4.1.3 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลําดับท่ี 3 คือ การปฏิบัติหน้าท่ี (97.09)   
 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
จําแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินท่ีมีคะแนนตํ่าสุด 3 ลําดับสุดท้าย คือ 
  4.2.1 มีผลการประเมินคะแนนตํ่าสุดลําดับท่ี 1 คือ ประสิทธิภาพหารส่ือสาร (83.81) 
  4.2.2 มีผลการประเมินคะแนนตํ่าสุดลําดับท่ี 2 คือ การปรับปรุงระบบการทํางาน (84.73) 
  4.2.3 มีผลการประเมินคะแนนตํ่าสุดลําดับท่ี 3 คือ การใช้งบประมาณ (86.51) 
 

 5. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามรายตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 
มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
คะแนน 97.09 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 
 

บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไป 
ตามข้ันตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกันและ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ต้ังใจ มีความ 
เสียสละ รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี ไม่มีการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ท้ัง 
ในหน่วยงานหรือต่อบุคคลภายนอก ท้ังในช่วง
เทศกาลหรือวาระ สําคัญต่างๆ ตาม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 
**ไม่ต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
คะแนน 86.51 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มกีารจัดทําแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี 
และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และมี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรเป็นไป
ตามข้อเท็จจริงถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

มีจุดอ่อนในบางประเด็น
แต่อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ซึ่งต้องจัดทํามาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
 ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานด้วย 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อํานาจ 
คะแนน 98.15 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 
 

มี การมอบหมายงาน การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือก 
บุคลากรเพื่อเล่ือนตําแหน่ง เข้าอบรม การมอบ 
รางวัลต่างๆเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก 
ปฏิบัติผู้บริหารไม่มีการส่ังการให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาทําธุระส่วนตัว หรือทําในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
และไม่มีการแทรกแซงการบริหารงานบุคคล 
รวมทั้งการซื้อขายตําแหน่งและไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 

มีจุดอ่อนในบางประเด็น
แต่อยูใ่นระดับท่ียอมรับ
ได้ 
**ไม่ต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ  
คะแนน 93.71 ระดับ A  
ผ่านการประเมิน 
 

ไม่มีการนําทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น 
ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น และมีกระบวนการ 
ในการให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกยืม 
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตาม 
ระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแนว 
ปฏิบัติ เช่น การขอใช้ห้องประชุม การขอใช้ 
รถยนต์ เป็นต้น 
 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 
**ไม่ต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 
คะแนน 96.02 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให ้
ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่าง 
จริงจัง โดยมีการกําชับและทบทวนนโยบายท่ี 
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการจัดทําแผน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีการ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานเพื่อให้ 
การทุจริตภายในหน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มี 
การทุจริตเกิดขึ้น มีช่องทางการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนร้องทุกข์ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเช่ือมั่น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 
**ไม่ต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
 ให้กับบุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบ 

เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนํา 
ผลการตรวจสอบภายในและสนง.ปปช.มาใช้ 
ปรับปรุงการทํางานเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการ 
ดําเนินงาน 
คะแนน 87.88 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

 

บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดตาม 
ขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับ 
หรือไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ซึ่งต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 
คะแนน 83.81 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ี หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ี
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทาง
ถามตอบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
กล่องรับฟั งความคิดเห็น  แสดงหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร e-mail ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดงความคิดเห็น และ
ถามตอบร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว 
 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ซึ่งต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุง 
ระบบการทํางาน 
คะแนน 84.73 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

 

บุคลากรมกีารปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบั ติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโดยสํารวจ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
โรงเรียน 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ซึ่งต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน 89.56 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดําเนินงานท่ีแสดง 
ถึงการดําเนินงานท่ีเป็นธรรม โปร่งใสในการ 
ดําเนินงานท่ีมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
จํานวน 5 ประเด็น 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2. การ 
บริหารงาน 3. การบริหารเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
การเปิดเผยข้อมูลในบาง
ประเด็นการบริหารเงิน
งบประมาณ และการ 
ส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงานยงัไม่มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
ภารกิจการให้บริการ 
ซึ่งต้องจัดทํามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 
ตัวชี้วดัท่ี 10 การป้องกัน 
การทุจริต 
คะแนน 100 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 
 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตท่ีเป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
การขับเคล่ือนการดําเนินงานท่ีต่อเนื่องและ 
เป็นรูปธรรมเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ 
ข้อมูลท่ีชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ใน 2 ประเด็น 
คือ 1. การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
และ 2. การจัดทํามาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

**ไม่ต้องจัดทํา
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

 
 7. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขเร่งด่วน โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการจัดทํามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ร่วมกันวิเคราะห์
จุดอ่อน 10 ตัวช้ีวัด และได้ร่วมกันกําหนดประเด็นท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสท่ีมีคะแนนตํ่าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 
 1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนตํ่าสุด คือ การใช้งบประมาณ คะแนน 86.51 
 2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนตํ่าสุด คือ ประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนน 83.81 
 3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนตํ่าสุด คือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 89.56 
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8. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
คณะกรรมการจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และ
ร่วมกันกําหนดประเด็นท่ีต้องพฒันาให้ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 
      1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏบิัติหน้าท่ี  คะแนน 97.09 
      2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  คะแนน 87.88 
      3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดท่ีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  คะแนน 100 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กําหนดและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส...แล้วนํามาเขียนบรรยาย) 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้กําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อนําสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องเร่ง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจําปีงบประมาณ 2564 ใน
ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวชี้วัดท่ี  8 การปรับปรุงระบบการทํางาน และตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ ประเด็นท่ีต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ้น
มีอยู่จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชีว้ัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน และตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล มีรายละเอียดการขับเคล่ือนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดทําและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้าน
ฝาง ซ่ึงมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 
  1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
  3) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
  6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 2. กําหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กํากับ ติดตามการดําเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 3. จัดทําปฏิทินขับเคลื่อนการดําเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 4. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชน
บ้านฝาง 
ดังรายละเอียด ดําเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
1. จัดทําและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านโนนท่อน 
วิทยา ซ่ึงมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้ 
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 1.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้
ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
 1.2 มาตรการในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบานฝาง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.3 มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.4 มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมและประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน
ในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.5 มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
 1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านฝางได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

2. กําหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กํากับ ติดตามการดําเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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3. จัดทําปฏิทินขับเคลื่อนการดําเนนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝางมีรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
9 เมษายน 2565 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 

21 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น 
 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา/ท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน รวมถึงกําหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจําปีงบประมาณ 2565 และกําหนดผู้
ควบคุม กํากับติดตามมาตรการ 

 

19 พฤษภาคม 2565 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากร
ภายในและข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

10 มิถุนายน 2565 แต่งต้ังผู้ควบคุม กํากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 2565 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และ ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวันพุธหลังข่าวพุธเช้าสพฐ. เพื่อ
ร่วมกันสะท้อนผลการดําเนินงาน 

 

30 กันยายน 2565 กลุ่มนิเทศฯ จัดทําการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

10 ตุลาคม 2565 จัดทํารายงานผลการสะท้อนผลการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสประจําปีงบประมาณ 2565 ให้ผู้อํานวยการ 
และท่ีประชุมรับทราบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชน
บ้านฝาง ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

 

 
4. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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ส่วนท่ี 4 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ภายในโรงเรยีนชุมชนบ้านฝาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน  

ท่ีต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็น

รูปธรรม ท้ังการก ากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้ก าหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการด าเนินงานตาม

มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ทุกเช้าวันพุธหลังพุธเช้า

ข่าวสพฐ. ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสรุป ผลการ ด าเนินงาน และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 

4.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  บุคลากร 

เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ได้มีการด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีได้ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

   1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.banfang.kkzone1.go.th/  

   1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP  

   1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  

   1.4 มีคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง เป็นผู้คอย ก ากับ ติดตาม และควบคุมให้ด าเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง  ใกล้ชิด ท้ังนี้เพื่อการด าเนินงานเป็นด้วย

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 2. ผลการด าเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
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บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ  

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตามท่ีได้ 

ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

2.1 มีการจัดท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

https://www.banfang.kkzone1.go.th/ ดังนี้  

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7  

- โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

https://www.banfang.kkzone1.go.th/
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- อ านาจหน้าท่ี 

 

 

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
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- ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9  

- แผนงาน/โครงการ  

- งบประมาณรายจ่าย  

- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 

3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน  

   บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนชุมชน

บ้านฝาง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

   3.1 มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเป็น

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าท่ี เช่น การรับสินบน การรับ

ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

   3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้     

ขอพรจากผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญของก านัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลส าคัญๆ  ต่างๆ โดยไม่มีการ      

รับสินบน 
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4. ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม  

   บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  

ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีได้ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

   - มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากร

ภายในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถ แยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

5. ผลการด าเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

   บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานตามท่ีได้ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

   5.1 มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วม

ประชุม วางแผนการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  

6. ผลการด าเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

   บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามท่ีได้ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

   6.1 มีการจัดท าช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา

แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านฝางเว็บไซต์หลักของโรงเรียน  

   6.2 มีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร 

7. ผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

   บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามท่ีได้ก าหนดอย่างเป็น

รูปธรรม ดังนี้  

   7.1 มีการจัดท าแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานและจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
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   7.2 มีการจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ชุมชนบ้านฝาง    

เพื่อบุคลากรในสถานศึกษา บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

   7.3 มีการจัดท ารายงานสรุปผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ 

สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา  

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการประกาศใช้มาตรการและก ากับติดตามการใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝางอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสใน 

การด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานจากการประชุมทุกวันพุธหลังพุธเช้าข่าว สพฐ. และการ

ด าเนินงานท่ีแสดงถึงการด าเนินการตามาตรการท่ีได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ภายใน หน่วยงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  

ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับการประชุมช้ีแจงและประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายใน หน่วยงานของผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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 2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี้ 

กลุ่ม/หน่วย 

ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณชน 

ป้องกันการรับ
สินบน 

ป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับส่วนรวม 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน 

ตรวจสอบการ
ใชดุ้ลยพินิจ 

จัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 

บริหารวิชาการ               
บริหารงานบุคคล               
บริหารงานการเงิน               
บริหารงานท่ัวไป               
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3. หลังจากที่กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกําหนดปฏิทิน 

กําหนดผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงานได้นํามาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดําเนนิงานต่างๆได้รับ

การแก้ไขดังรายละเอียด  

 จากการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 มีผลการดําเนินงานท่ีนําสู่การแก้ไขประเด็นท่ีเป็น

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนและประเด็นท่ีควรพัฒนาของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการดําเนินงานตาม

กรอบและภารกิจของงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตามมาตรการท่ีได้กําหนดไว้ท้ัง 7 มาตรการ 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร่วมในการ

ดําเนินงานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของโรงเรียนชุมชน

บ้านฝาง 

 ปัญหา อุปสรรค 

 1. รายละเอียดของแต่ละประเด็นการประเมินตามตัวช้ีวัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

มีความล่าช้าในการช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่ 

 2. การดําเนินงานเพื่อทําการขับเคล่ือนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝางมีความคลาดเคล่ือน ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  

 3. ปัญหาการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน ชุมชนบ้านฝางเป็น

ภารกิจส่วนรวมขององค์กรท่ีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทําให้การประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ อาจจะ

เกิดความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกกลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่น ๆ ทําให้งานใน

ส่วนของข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT อาจจะมีการดําเนินงานเกิดความล่าช้า และไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละประเด็นการประเมินตามตัวช้ีวัดของการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส ของข้อมูลในแต่ละประเด็นการประเมินใหม่ให้มีความชัดเจนและความรวดเร็วเพื่อการ

ดําเนินงานท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 2. ควรมีแผนการดําเนินงานโดยจัดทําปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนให้เป็นระบบอย่างเป็ น

ชัดเจนและดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

 3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดําเนินการใน

ระบบต่างๆ ท้ังการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจํากัด ดังนั้นอาจจะใช้การบูรณาการในการดําเนิน

กิจกรรมหรืออาจจะมีการประชุมช้ีแจงผ่านระบบออนไลน ์
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 4. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนควรช้ีแจง

รายละเอียดของข้อมูลตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต้ังแต่ต้น

ปีงบประมาณ เพื่อให้โรงเรียนได้มีเวลาในการดําเนินการ 
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คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ท่ี 30 / 2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล Web Site โรงเรียนเพื่อรับรองการประเมิน ITA onIine 

___________________________________________________________________________ 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้แจ้งอบรมข้อมูลทำ Web Site 
โรงเรียนเพื่อรับรองการประเมิน ITA online และให้ข้าราชการครูในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้จดัทำเอกสารที ่
สามารถนำมาลงใน Web Site ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้  
 1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดว้ย  
 นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม       ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 นายวิทยา  แสนแป้        รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 นางเทวีรัตน์  ชตุิไชยพันธ์       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 นางสาวณหทัย  ใจบุญ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
          นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ       หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ     กรรมการ 
 นางกานตพ์ิชชา  หาปู่ทน       หัวหน้ากลุ่มงานระดับปฐมวัย       กรรมการ 
 นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน ให้คำปรกึษาหารือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้การดำเนินงานบรรล ุ
วัตถุประสงค์ 
 2. คณะกรรมการจดัทำขอ้มูล  
 ตัวชี้วดัที ่9.1 โครงสรา้ง  
     นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม         ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ตัวชี้วดัที ่9.2 ข้อมูลผู้บรหิาร  
     นายวิทยา  แสนแป้          รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ตัวชี้วดัที ่9.3 อำนาจหน้าที่  
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 
 ตัวชี้วดัที ่9.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
     นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ      หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 ตัวชี้วดัที ่9.5 ข้อมูลการติดต่อ  
     นางสาวณหทัย  ใจบุญ     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 ตัวชี้วดัที ่9.6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 
 ตัวชี้วดัที ่9.7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ 
     นางสาวมุจรินทร ์ เพดิภเูขียว      ครู อันดับ คศ. 1 



 ตัวชี้วดัที ่9.8 Q&A  
     นางสาวมุจรินทร ์ เพดิภเูขียว      ครู อันดับ คศ. 1 
 ตัวชี้วดัที ่9.9 Social Network  
     นายชัยชนะ เชื่อคำ                         ครู อันดับ คศ.3   
 ตัวชี้วดัที ่9.10 แผนดำเนินงานประจำปี  
     นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ      หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 ตัวชี้วดัที ่9.11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
     นางเทวีรัตน์  ชตุิไชยพันธ์          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 ตัวชี้วดัที ่9.12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
     นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ   ครู อันดับ คศ.1  
  ตัวชี้วดัที ่9.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล  
 ตัวชี้วดัที ่9.14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ  
     นางสาวณหทัย  ใจบุญ            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 ตัวชี้วดัที ่9.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
     นางสาวมุจรินทร ์ เพดิภเูขียว      ครู อันดับ คศ. 1 
 ตัวชี้วดัที ่9.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
     นางสาวพรผกามาศ  ชาอุ่น   ครูผู้ช่วย  
 ตัวชี้วดัที ่9.17 E-Service   
     นางสาวพิชาพัชร  รัตวร    ครูผู้ช่วย  
 ตัวชี้วดัที ่9.18 แผนการใช้จ่ายประจำปี  
     นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ     หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 ตัวชี้วดัที ่9.19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
     นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ      หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 ตัวชี้วดัที ่9.20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
     นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ      หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 ตัวชี้วดัที ่9.21 แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
     นางกิตติยา  คนล้ำ    ครู อันดับ คศ.3                  
 ตัวชี้วดัที ่9.22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 
      นางกิตติยา  คนล้ำ    ครู อันดับ คศ.3                  
 ตัวชี้วดัที ่9.23 สรุปการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน  
     นางกิตติยา  คนล้ำ    ครู อันดับ คศ.3                  
 



 ตัวชี้วดัที ่9.24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือจดัหาพัสดุประจำปี  
     นางกิตติยา  คนล้ำ    ครู อันดับ คศ.3                  
 ตัวชี้วดัที ่9.25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล         
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล         
 ตัวชี้วดัที ่9.26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         
 ตัวชี้วดัที ่9.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล         
 ตัวชี้วดัที ่9.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล          
 ตัวชี้วดัที ่9.29 แนวทางการจดัเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ      
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล             
 ตัวชี้วดัที ่9.30 ชอ่งทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล         
 ตัวชี้วดัที ่9.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         
 ตัวชี้วดัที ่9.32 ชอ่งทางการรับฟังความคิดเห็น  
     นางสาวธนัญญา  ดวงธน ู    ครู อันดับ คศ.2  
 ตัวชี้วดัที ่9.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม  
     นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ   ครู อันดับ คศ.1  
 ตัวชี้วดัที ่10.34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
     นางสาวธนัญญา  ดวงธน ู    ครู อันดับ คศ.2  
 ตัวชี้วดัที ่10.35 การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร  
     นางสาวธนัญญา  ดวงธน ู    ครู อันดับ คศ.2  
 ตัวชี้วดัที ่10.36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจำปี  
     นางกิตติยา  คนล้ำ    ครู อันดับ คศ.3                  
 ตัวชี้วดัที ่10.37 การดำเนินการเพื่อจดัการความเสี่ยงการทจุรติ  
     นางกิตติยา  คนล้ำ    ครู อันดับ คศ.3                  
 ตัวชี้วดัที ่10.38 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
     นางสาวธนัญญา  ดวงธน ู    ครู อันดับ คศ.2  
 ตัวชี้วดัที ่10.39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     นายสมศักดิ ์ หาปู่ทน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล         
 



 ตัวชี้วดัที ่10.40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปีรอบ 6 เดือน  
     นายเอกพันธ์  หร่องบุตรศร ี   ครู อันดับ คศ.2 
 ตัวชี้วดัที ่10.41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทจุรติประจำปี  
     นางจิราภรณ์  พรมสีแกว้    ครู อันดับ คศ.1  
 ตัวชี้วดัที ่10.42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     นางเบ็ญจพร  นากสีนวน    ครู อันดับ คศ.3  
 ตัวชี้วดัที ่10.43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     นายเอกพันธ์  หร่องบุตรศร ี   ครู อันดับ คศ.1  
 

มีหน้าที่จัดหาและจัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ถูกตอ้ง

มีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

สั่ง ณ วันที ่1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

 

    (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

************************************************ 
 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา ๖๕ กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

รวมทั้งในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๓/๑ กำหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

ราชการ ต้องมีวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติ

ราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความ โปร่งใส ตามนโยบาย

นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และการประพฤติมิชอบในภาครัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประมวลจริยธรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ  ในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และได้กำหนด

มาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้  มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตลอดจนมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือระบบ ดังกล่าว ดังนี้ 

 ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงได้กำหนดมาตรการ กลไก ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้  

  ๑.๑ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จะนำเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น

จริงเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชน  ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบและเข้าถึงข้อมูล 

  ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนชุมชนบ้านฝางเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย  



  ๑.๓ การมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาท โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและ

ข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่งผลสำเร็จของงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

  ๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก  และแนวทางแก้ไข รวมทั้ง

เป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม  

 ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินงานให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี ้ 

  ๒.๑ วิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ ผ่านมาให้

สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที ่สำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ไปสู่การปฏิบัติงาน ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  ๒.๒ แต่งตั ้งคณะกรรมการทำงานจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เหมาะสม  กับภารกิจ 

ของแต่ละกลุ่มภารกิจของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  

  ๒.๓ กำหนดแนวทางในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้

เหมาะสม  

  ๒.๔ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและข้อเรียกร้อง

ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน  

  ๒.๕ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และนำผลที่ได้มาจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม 

เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 ประกาศ ณ วันที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

************************************************ 
 

 เพื ่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของ

รัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๘  ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คือ คุ้มค่า โปร่งใส มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

 ๑. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่

การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึก

รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

  (๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

  (๒) ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  

  (๓) ดำเนินการจัดหา  

  (๔) อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  

  (๕) การทำสัญญา  

  (๖) การบริหารสัญญา  

  (๗) การควบคุมและการจำหน่าย  

 ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้

ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี



หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คำรับรอง เป็นหนังสือว่าไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น

ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่น

อาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการ ที่เอื้อผลประโยชน์

กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ประโยชน์ทุกรูปแบบ  

 ๖. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย  

 ๗. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื ่นข้อเสนอหรือ  คู่สัญญาของ

หน่วยงาน สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผล

การดำเนินการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื ่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงาน  

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

 ๘. ให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการต่าง ๆ และรายงานผลการ 

ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ทราบปีละ ๒ ครั้ง ภายใน

เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  
   

 ประกาศ ณ วันที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

************************************************ 
 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน และเป็น

ปัจจุบัน ผู้รับบริการและ ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินการของ

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้  

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 ๑. ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประกอบด้วย  

  ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ตามมาตรา ๗ และ

มาตรา ๙  

  ๑.๒ ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน  

  ๑.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒  

 ๒. บุคคลที่นำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ได้รับการ

แต่งตั้ง  

 ๓. วิธีการและข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย  

  ๓.๑ กรณีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 

และมาตรา ๙ มีวิธีการและข้ันตอน ดังนี้  

   (๑) เจ้าหน้าที ่ร ับผิดชอบจัดทำข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ร ูปภาพ และบันทึก ขออนุมัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

    (๒) เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์ 

PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และจัดเก็บเป็น

ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  



  ๓.๒ กรณี ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน

ตามภารกิจของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เจ้าหน้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  

ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และจัดเก็บ

เป็นข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

  ๓.๓ กรณีข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก ๑.๑ และ ๑.๒ มีวิธีการและข้ันตอน ดังนี้  

   (๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน

เว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง พิจารณาอนุมัติ  

   (๒) เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ 

PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ที่ได้รับ

การแต่งตั้ง นำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสาร

ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
 

  ประกาศ ณ วันที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

************************************************ 

 
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานเป็นหลักสำคัญขององค์กร 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงได้ 

กำหนดมาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจขึ้น  

 เพื่อเป็นแนวทาง และกลไกกำกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร  ในสังกัดให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่  เกี่ยวข้อง จึงประกาศใช้

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานได้

ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็น มาตรฐานทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

 ๑) ให้มีคู่มือหรือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงาน  

 ๒) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

 ๓) ให้มีการเผยแพร่และจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สามารถสืบค้นได้  

 ๔) ให้มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  

 ๕) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน  เป็นมาตรฐาน 

และถูกต้องอยู่เสมอ  
 

  ประกาศ ณ วันที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการในการปอ้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

************************************************ 

 
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔) มีวตัถุประสงค์

หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมรว่มตา้นการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนคนไทย ต้องกา้วข้ามคา่นิยมอุปถัมภ์และ

ความเพิกเฉยต่อการทจุรติประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งไดร้ับความไว้วางใจ และความ

เชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์

ส่วนรวม โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะ

เป็น ประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ  

เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึง

ประกาศใช้มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนชุมชน

บ้านฝาง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ดังมาตรการแนบท้าย ประกาศนี ้
 

 ประกาศ ณ วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการในการปอ้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
************************************************ 

 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงที่ด้วยผลประโยชน์

ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน โดยทำให้ผลประโยชน์ของสังคม ส่วนใหญ่เสียไป หรือ

เรียกว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ  ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการกระท 

ดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมถือว่าเป็นการทุจริต ประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทำให้มีการ

ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปราม การทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอยู่และกำลัง

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุก ภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐาน

ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เรื่องหลักเกณฑ์การรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรฐานทางกฎหมายเกี ่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกัน

แห่งผลประโยชนส์่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม  ของโรงเรียนชุมชน

บ้านฝาง  

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด ตาม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๓ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับสินบนหรือประโยชน์อื่น

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ในหัวข้อ ดังนี้  



  ข้อ ๑ ในประกาศนี้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม  ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันตามสังคม  

 ญาติ หมายความว่า บุพการี หรือสืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ  มารดาเดียวกัน ลุง 

ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตร บุญธรรม  

 ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับ

การฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

  ข้อ ๒ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก  เหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ได้กำหนดไว้  

  ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  

   (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป  

   (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าใน การรับจากแต่

ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะการให้กับบุคคลทั่วไป 

  ข้อ ๔ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี

ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ  จำเป็นที่ต้องรับไว้เพื่อ

รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่

จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้

นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดโดยทันที  

  ข้อ ๕ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่ 

กำหนดไว้ในข้อ ๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ รักษามิตรภาพและไมตรี 

หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล

จำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นของตนหรือไม่  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่

ผู้ให้ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ



หน่วยงานที่สังกัดอยู่ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย   

ในกรณีที่เข้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  ประโยชน์อื่นใดต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน 

หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามใน

วรรคหนึ่งและวรรคสอง  

  ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ  ฉบับนี้ให้ใช้

บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

 ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในหัวข้อ ดังนี้ 

  ข้อ ๗ ในระเบียบนี้ ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัย

ไมตรี และให้ความหมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดย  เสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ 

หรือให้เป็นสินนำ้ใจ การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรพัย์สิน หรือ

การใช้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่

พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ เดียวกันและไม่วาจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้

ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ ภายหลัง ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจจะมีการให้

ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง  

ความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุก ระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการ ภายในหน่วยงานของรัฐ และผู้

ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีออำนาจบังคับ บัญชาหรือกำกับดูแล บุคคลในครอบครัว 

หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วม มารดาหรือมารดาเดียวกัน  

  ข้อ ๘ เจ ้าหน้าที ่จะให้ของขวัญแก่ผ ู ้บ ังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู ้บั งค ับบัญชา 

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่การให้ของขวัญแก่กันมิได้ การให้ของขวัญตามปกติและประเพณีนิยมตาม

วรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ ที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ สำหรับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้  



  ข้อ ๙ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ จากเจ้าหน้าที่

รัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับตามข้อ ๕  

  ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ  ของขวัญจากผู้ที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๓  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในลักษณะดังต่อไปนี้  

   1) ผู้ซึ่งมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  

   2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ

การได้รับสัมปทาน เป็นต้น  

   3) ผู้ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล  

   4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่

ของรัฐ  

  ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคลากรในครอบครัวของตนรับ ของขวัญจากผู้ที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐได้ เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามประเพณีนิยม  และของขวัญนั้น มีราคา

หรือมูลค่าไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดไว้ สำหรับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

 ๓. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื ่นใด ตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในหัวข้อดังนี้  

 ๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และ ไม่กระทำการเป็น

การขัดกันระหว่างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

  ๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทน ตนหรือญาติของ

ตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็

ตาม เว้นแต่วาจา หรือเป็นการให้โดยธรรมวาจา หรือเป็นการให้ตามประเพณี ให้แก่บุคคลทั่วไป  

  ๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

  ๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือกระทำนิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม  



 ๕. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จะต้องยึดแนวทางเกี ่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์  อื่นใด ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  มาตรา ๘๔ ข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ 

อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา ประโยชน์ของราชการและต้องปฏิบัติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครดั ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการไม่วา่จะโดยทางตรงหรอื 

ทางอ้อมหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองและ

ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

  ๑. ขั ้นตอนและวิธีการเกี ่ยวกับการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์  ส่วนรวม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม 

     (๑) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานของข้าราชการครแูละ บุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

   (๒) มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ เป็นความ เสี่ยงต่อการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม  จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

   (๑) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่องดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

   (๒) จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติโดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนรวม เพื่อเป็น ขวัญและกำลังในในการ

ปฏิบัติงาน  

   (๓) มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ให้กับประชาชนทราบ  

   (๔) มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  กับประโยชน์

ส่วนรวมโดยประกอบด้วย บุคคลภายนอกองค์กรและบุคคลภายในองค์กร เพื่อมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบและถ่วงดุล  

   (๕) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  ในโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง ที่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  



 ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและ

พิจารณากำหนดโทษของผู้กระทำผิด  

  (๑) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัตติาม

ประกาศฉบับน้ี ประกอบด้วย  

   ๑) ผอ.เพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม     ประธานกรรมการ  

   ๒) รอง ผอ.วิทยา  แสนแป้     รองประธานกรรมการ  

   ๓) นายสมศักดิ์  หาปู่ทน      กรรมการ  

   ๔) นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์    กรรมการ  

   ๕) นางสาวณหทัย  ใจบุญ     กรรมการ  

  (๒) คณะกรรมการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม  

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

   ๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับ ทรัพย์สินส่วนตัว 

และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

   ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน  

ให้ส่งเรื่องให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อปฏิบัติตามบทลงโทษ  

   ๓) ควบคุม กำกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ปฏิบัติตาม

ประกาศนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

  (๓) บทลงโทษต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ  

   ๑) ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งประกาศฯว่ากล่าวตักเตือนและรายงานให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชุมชนบ้านฝาง ทราบ  

   ๒) เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ แล้วยังมีการฝ่าฝืนให้ส่งมอบกลุ่มกฎหมายและคดีดำเนินการตาม

ขั้นตอน 

ประกาศ ณ วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

************************************************ 
 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ ( พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔ )  

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และ

เพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความ

เชื่อมั่นจากประชาชน จึงกำหนดมาตรการการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงกำหนดมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ถือปฏิบัติ 

ดังนี้  

 ๑. บุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ต้องถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด  

 ๒. บุคลากรผู้ใดพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง กระทำการที่เข้าข่าย

เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ต้อง รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดย

ทันที  

 ๓. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ ให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งทางวินัย แพ่งและอาญา 

อย่างเคร่งครัด  

 ๔. บุคลากรต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ แก่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการ สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน  

 ๕. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปกปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผู้ที่ให้

ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นความลับและให้มีการคุ้มครองไม่ให้ ได้รับภัย  

 ๖. การปกปิด ซ่อนเร้น หรือทำลายข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจตนาเพื่อ  ช่วยเหลือผู้ 

กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบให้พันจากความผิด เป็นความผิดวินัย  



 

 ๗. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  เหมาะสมและ

เป็นธรรม โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติใน “ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียน ” โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
เรื่อง มาตรการในการปอ้งกันการรับสินบน 

************************************************ 
 

 ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาการรับ

สินบน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง และจากการรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่ งใส นานาชาติ ประจำปี ๒๐๑๗ 

เปิดเผยข้อมูลความเห็นของประชาชนของประเทศไทย ซึ่งมีความเห็นว่า มีการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับบริการของรัฐ 

และการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับบริการของโรงเรียนมีปัญหามาก เป็นลำดับต้น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนปัญหาการ

ทุจริต กรณีเรียกรับผลประโยชน์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๑๐๓ ที่บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่รับ 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

 เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวนโยบายของรัฐ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

หรือการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านฝางถือปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑. บุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ต้องถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด  

 ๒. บุคลากรต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่สัญญา หรือต้องไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับคู่สัญญา

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

 ๓. บุคลากรต้องไม่เรียกร้อง หรือเรียกรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอันมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 ๔. การรับทรัพย์สินอื่นใดต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  ที่อนุญาตให้

กระทำได้ หรือเป็นการรับตามปกติประเพณีนิยม  

 ๕. หากบุคลากรผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์ จากการปฏิบัติ

หน้าที่ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที  



 

 ๖. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๕ ให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
          (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 
 



 

 

 


