
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ที่      /2564     วันที่  3 พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือ

และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการ
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๒. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริตภายใน

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เห็นควร แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  

1.นายบุญเลิศ  ทองชล   ผู้อำนวยการ     ประธานกรรมการ 
2.นางกัญจนา   สมชาติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
3.นายปริวรรต  ธงธวัช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
4.นายสุนทร  เพชรช ู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
5.นายสัญญา   เจริญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
6.นางจงกล   รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
7.นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
8.นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online กรรมการและเลขานุการ 

9.นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์          ครู คศ.2           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

ลงชื่อ  
          (นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ 

 



 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

-ทราบ 

- อนุมัติ 

 
                   
        (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

*************************************************************************************************** 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ (Government Website standard) เพ่ือ
ให้บริการตามตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน
เป็นปัจจุบันนั้น 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร จึงกำหนด มาตรการแนวทาง
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  ชุมพร ดังนี้ 

๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของ โรงเรียน
บ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร โดย ระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูล
การติดต่อกลับอย่างซัดเจน 

๑.๒ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ดำเนินการอนุมัติ/
อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
ชุมพร โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูล
ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท
ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (นำออกเมื่อครบเวลา) 
และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard Version ๒.๐) ของ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาร อื่นที่คณะกรรมการข้อมูลของราชการกำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด โอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๑.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง 
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security standard) ประกาศโดย
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรอง ความปลอดภัย 
(CA) และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความ สมบูรณ์ถูกต้องของ
ข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ที่ มีบริการรับข้อมูล 
การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 

๑.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 



 

ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ดังนี้ 
๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๒.๒ การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือ 

เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล)ไฟล์ขนาดไฟล์โดยมี ลำดับ
การปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที ่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.๒.๒ แจ้งผลการนำขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
๓. การตรวจสอบและติดตาม 

๓.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
๓.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
อยู่เสมอ 
๓.๓ ผู ้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 



 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

เรื่อง มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
*************************************************************************************************** 

ด้วย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ได้จัดทำ 
มาตรการให้มีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน โดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้กำหนด
เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรั ฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษา 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วน
ร่วม    หลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่นที่ 
เกี่ยวข้อง     เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจงานหรือ 
ลักษณะงาน 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร จึงได้มีการ
กำหนด มาตรการ แนวทาง ปฏิบัติงานที่ซัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมี
ส่วนร่วม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน    มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมการวางแผน การดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให้
ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
 (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

*************************************************************************************************** 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นหน่วยงาน 

ทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การดำเนินการของ 
หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามนโยบายของผู ้บริหารของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการเปิด โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในทุกระดับ เกณฑ์กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. งานบริหารงบประมาณ จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

๒. งานบริหารงบประมาณจัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
ภายใน ๗ วันทาการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ โครงการและจัดเก็บไว้ อย่างเป็น
ระบบ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแกไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

๓. หน่วยงานภายในมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจำหน่วยงาน 
อย่างน้อย ๒ คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนด 



 

๔. งานบริหารงบประมาณ จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุม 
ชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

๕. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์ 
กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

๗. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ สามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๗.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  

๗.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ โรงเรียนบ้านบ้านตาขุนวิทยา เลขที่ 65 หมู่ 6 ตำบลเขาวง 
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 

๗.๓ โทร 0 77 397115/ เว็บไซต์ www.btv.ac.th   
๘. งานบริหารงบประมาณ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่น 

ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ       
จัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ทราบ เป็นประจำทุกเดือน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

*************************************************************************************************** 
โรงเรียนบ้านตาขนุวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นหน่วยงาน

ทาง ด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การดำเนินการของ 
หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี  ชุมพร เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามนโยบายของผู้บริหารของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ในด้านความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การ ดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ เกณฑ์กำหนดมาตรการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ื อ
เสริมสร้าง ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง   
ทีด่ี รวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต รายงานการกระทำ 
ความผิดต่อผู้บังคับบัญชาหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและ 
ทุจริต 

๓. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดำเนินการ กำกับติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อ 
สาธารณะ 

๔. กำหนดให้มีคู ่มือ หรือแนวปฏิบัติในการรับเรื ่องร้องเรียน โดยระบุถึงผู้ที ่รับผิดชอบ ขั้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต ตลอดจน 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

๕. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา 

๖. กำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต โดย
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ระมัดระวังในการดำเนินงานและเก็บเป็นความลับ 

๗. กำหนดให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด การ 
ทุจริต รวมทั้งจัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลสถิติ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

๘. กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและ 



 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๙. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กระทำด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รับฟ้ง 

และให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
๑๐. กำหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการ 

สอบสวน หรือการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงดำเนินการกรณีอยู่ระหว่าง การสอบสวน 
ตามท่ีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
***************************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื ่อการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่ 
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิด 
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วยแต่ล้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามา รถแยกแยะหรือ 
จำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก่ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ตระหนักและมี
ความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำ
มาตรการป้องกัน การรับสินบน         เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนการใช้อำนาจหน้าที่การ
เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น ที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และเป็นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยให้สถานศึกษา ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าสิ่งที่มูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับ 
บริการ การรับการฝึกกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ 
หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดนอกเหนือจาก 
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ 



 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ และ
มาตรการป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐการเรี่ยไร และการรับ ฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่าง 
เคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที ่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม 
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ 
และการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการรวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯจากปู่ ย่า 
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของขั้นต่าง ๆ ในความเป็น 
ญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ 
ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการ
รับ ทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวน
เท่าไร จึง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด   จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และ
ต้องมี มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน 
อาหาร มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่ 
เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ 

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
๔. ห้ามเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผ ู ้บ ังคับบัญชาหรือบุคคลในคร อบครัวของ 

ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ 
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 



 

หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓ ,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
จำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้
เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันททีี่สามารถกระทำได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุด วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้ คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘.ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา

ของขวัญ ให้แก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการข้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐.ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
อย่างเคร่งครัด 

๑๑.กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียก 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่ 
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ อาทิช่วงเทศกาลปีใหม่ 
การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกใน 
การต่อด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การ 
ให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การ 



 

เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง และ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน 
สังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาคซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า
เป็นเงิน บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน”ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นค วามผิดตาม
ประมวล กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำโดยใช้ 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ 
กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง 
ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา๑๐๓ 
จะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ 
ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ หรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอด
ชีวิต และ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. ตรวจทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข โทรศัพท์ : 077-203372-4                      

โทรสาร : 077-205318   หรือโทรศัพท์สายตรง        ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ  

๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงที่ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ 



 

๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ที่อยู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เลขที่ 
261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
 
                      5) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

                ๖) การร้องเรียนผ่าน Website ; Facebook เว็ปเพจงานวินัยและนิติการ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ 
กระบวนการหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) สำนักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวง ตามระเบียบสำนัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๔๒ 
๓) ผู ้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓ , ๒๔ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๔๒ 
๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๔) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒. กระบวนการแกไขปัญหา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร    จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

อย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก่ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูลว่า 
กระทำผิดวินัยจะดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ.๒๔๔๗ 

กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อำนาจดำเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียนให้กำหนดขั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี ่ยวข้องตาม 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้ 
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้อง เรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น 
ความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ 
ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง 
การตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือ 
ความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก 
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และอาจเป็นการกสั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้อง 
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้อง 
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 



 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่ 
การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันมใิหผู้้ 
ร้องพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงานหรือ 
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความ 
เหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้
ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการ 
แสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ จัดทำข้อมูลสถิติการ 

การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ ไขแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ทราบ ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงาน

บุคคล งานวินัยและนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
*************************************************************************************************** 

เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์
ธานี  ชุมพร เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรในถานศึกษา ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการกระทำที่ 
เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้ง 
เบาะแส และเป็นพยาน 

๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที ่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณี 
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการถึงที่สุดแล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคล ผู้แจ้งเบาะแส 
หรือพยานตามควรแก่กรณี 

๔. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมถึง 
๔.๑การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ ตนเอง 

หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๔.๒ การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง 
หรือ ผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที ่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กับ 
ผลประโยชน์ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ 
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
5. กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด ป้องกัน การ 

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้ แก่บุคลากรเพ่ือ 

สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด 
สำหรับบุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



 

ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน 
๘. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี ่ยวกับเรื ่องการขัดกัน ระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
                     เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
*************************************************************************************************** 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็น
หน่วยงาน ทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้
ตระหนักถึง ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การ
ดำเนินการของ หน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่
กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ในด้าน
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วย 

ความชื่อสัตย์สุจริตกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป 
ตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศข้อบังคับคำสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ 
แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จให้ซัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาสู่การ 
ลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

๑.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินการหรือปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศข้อบังคับคำสั่งและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

๑.๔ ให้ดำเนินการสำรวจวิเคราะห์สำรวจและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงาน       
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี  ชุมพร ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ 
ข้อบังคับคำสั่งและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน        
บ้านตาขุนวิทยา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศข้อบังคับคาสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 



 

๒.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการ 
ใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

๒.๓ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

๒.๔ มีแนวทางติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศข้อบังคับคำสั่งและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ 
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื ่อนำมาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการ 
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
  

 (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 


