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                                                                               ค าน า 
         
    คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้เลง็เห็นถึงจดุแขง็ของเคร่ืองมือกำรประเมนิผลในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตทัง้ 

ของส ำนกังำน ป.ป.ช. และของส ำนกังำนคณะกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและสทิธิพลเมือง สำธำรณรัฐเกำหลี 

จึงได้มีมตบิรูณำกำรเคร่ืองมือกำรประเมนิ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครัง้ท่ี 304-51/2554 เม่ือ 

วนัท่ี 14 กรกฎำคม 2554 ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ "ให้ส ำนกั/สถำบนั/ศนูย์ในสงักดัส ำนกังำน ป.ป.ช. ศกึษำ 

และเตรียมควำมพร้อมตำมดชันีวดัควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2554 ส ำหรับกำรประเมนิผลตอ่ไป 

และอนมุตักิำรปรับแผนปฏิบตักิำรตำมโครงกำรพฒันำดชันีวดัควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.2554 

ตำมท่ีเสนอ ทัง้นี ้โครงกำรพฒันำดชันีวดัควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Transparency Index of the 

Public Agencies) มีลกัษณะใกล้เคียงกบัโครงกำรประเมนิคณุธรรมกำรด ำเนินงำน (Integrity Assessment) 

ดงันัน้ เม่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรทัง้สองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรท่ีจะน ำผลกำรด ำเนินกำรมำบรูณำกำร 

ร่วมกนั” 

      กลำ่วคือ กำรประเมนิผลตำมดชันีวดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็น 

เคร่ืองมือตอ่ต้ำนกำรทจุริตท่ีใช้ในกำรประเมนิควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

(measure anti-corruption efforts) จำกข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร 

หลกัฐำนเชิงประจกัษ์ ขณะท่ีกำรประเมนิคณุธรรมกำรด ำเนินงำนเป็นเคร่ืองมือตอ่ต้ำนกำรทจุริตท่ีใช้วดัระดบั 

กำรทจุริตในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (measure corruption) โดยประเมนิผลจำกกำรรับรู้หรือ 

ประสบกำรณ์ตรงของประชำชนท่ีเคยรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ ดงันัน้ เพ่ือดงึจดุแขง็ของทัง้สองระบบ 

และเพ่ือให้เกิดควำมสมดลุในกำรประเมนิ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงได้มีมตบิรูณำกำรเคร่ืองมือกำรประเมนิท่ี 

ใช้ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตทัง้สองระบบเข้ำด้วยกนั แล้วเรียกเคร่ืองมือใหมว่่ำ "กำรประเมนิคณุธรรมและควำม 

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)” 

โรงเรียนชมุชนบ้ำนฝำง มีกำรด ำเนินงำนท่ีมุง่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำร 

ศกึษำ ประชำชนและสว่นรวมเป็นส ำคญั ลดโอกำสท่ีจะเกิดกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบในหน่วยงำน และ 

พฒันำหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

 
 
 

                                                                                                                         โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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ส่วนที่ 1 

                                                                                    บทน ำ 

 

หลักการและเหตุผล 

      ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ(สำนกังำน ป.ป.ช.) ได้พฒันำ 

เคร่ืองมือกำรประเมนิเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรกำรป้องกนักำรทจุริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนกั 

ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคณุธรรม โดยใช้ช่ือวำ่ “กำรประเมนิคณุธรรมและ 

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

“ปัจจบุนักำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ถกูก ำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคญั
ของยทุธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดบัให้กำร
ประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็นมำตรกำรป้องกนักำรทจุริตเชิงรุก” ท่ี
หน่วยงำนภำครัฐทัว่ประเทศจะต้องด ำเนินกำรโดยมุง่หวงัให้หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำรับกำรประเมนิ ได้ทรำบผลกำรประเมนิ
และแนวทำงในกำรพฒันำและยกระดบัหน่วยงำนในด้ำนคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
และท่ีผำ่นมำพบวำ่ หลำยหน่วยงำนนำกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไป
เป็นกรอบในกำรพฒันำและยกระดบัในกำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล เกิดกำรปรับปรุงประสทิธิภำพ 
ในกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกตอ่ประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผำ่นกำร
ปฏิบตังิำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชดัเจน นอกจำกนี ้ในด้ำนบริหำร 

จดักำรในหน่วยงำน ก็ยงัพบวำ่ หน่วยงำนให้ควำมส ำคญักบักำรป้องกนัในประเดน็ท่ีอำจมีควำมเส่ียง หรือเป็น 

ช่องทำงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทจุริต กำรรับสนิบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน และสำมำรถยบัยัง้กำร 

ทจุริตหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีอำจเกิดขึน้ได้เท่ำทนัสถำนกำรณ์ ซึ่งเม่ือหน่วยงำนภำครัฐทัว่ประเทศมีกำร 

ป้องกนักำรทจุริตเชิงรุกในลกัษณะดงักลำ่ว ก็จะทำให้กำรทจุริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสดุ 

ตลอดจนยงัผลกัดนัให้เกิดทิศทำงกำรพฒันำและปรับปรุงกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศ 

ให้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ด้วยกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็นกล
ยทุธ์เชิงรุกในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตของรัฐบำล ซึ่งส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ 
ก ำหนดให้ทกุหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง เป็น
หน่วยงำนของรัฐ ท่ีต้องด ำเนินกำรขบัเคล่ือนกำรประเมินคณุธรรมและ ควำมโปร่งใสโดยรับกำรประเมนิตำมเกณฑ์ท่ีสำ
นกังำนป.ป.ช. และส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้ พืน้ฐำนกำหนดอย่ำงตอ่เน่ือง และในกำรป้องกนักำรทจุริต 
จะต้องมีกำรจดัทำมำตรกำรสง่เสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เพ่ือป้องกนักำรทจุริต 

                       ดงันัน้ โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง จึงได้จดัท ำรำยงำนมำตรกำรสง่เสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใส 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ขึน้ 

 

วตัถปุระสงค์ 
    1. เพ่ือจดัท ำมำตรกำรสง่เสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสภำยในโรงเรียนชมุชนบ้ำนโนนม่วง ปีงบประมำณ 

2565 
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ส่วนที่ 2 

 

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานโรงเรียนบ้านโนนม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

          กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนมำตรกำรกำรสง่เสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน โรงเรียน 

บ้ำนโนนมว่งประจ ำปีงบประมำณ 2565 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง ให้ควำมส ำคญัและให้ควำม 

ร่วมมือในกำรขบัเคล่ือนอย่ำงเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ กำรขบัเคล่ือนน ำโดย นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง และนำงจีรภำ  แฝงเพชร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนม่วง รวมทัง้ 
คณะครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำทกุคน ท่ีเห็นควำมส ำคญั และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำน 

มำตรกำรกำรสง่เสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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                                                           ประกำศโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
                                                        เร่ือง มำตรกำรเผยแพร่ข้อมลูตอ่สำธำรณะ 

                                                                     ---------------------------------- 
                ตำมพระรำชบญัญัตข้ิอมลูขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำน ของรัฐต้อง 
จดัให้มีข้อมลูขำ่วสำรของรำชกำรไว้ให้สำมำรถเข้ำตรวจดไูด้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน เว็บไซต์ภำครัฐ 

(Government Website Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจและอำนวยควำมสะดวกให้สำมำรถเข้ำถึง 

ข้อมลูขำ่วสำรได้สะดวก มีควำมถกูต้องชดัเจนครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั ผู้ รับบริกำรและผู้ มีสว่น ได้สว่นเสีย 

สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูขำ่วสำรได้โดยสะดวก สำมำรถตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่งได้ 

ตำมท่ีได้ประกำศเจตจ ำนงสจุริตตอบคุลำกรและสำธำรณชน จึงก ำหนด มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมลูตอ่  

สำธำรณะ ดงันี ้

     1. สถำนศกึษำรับผดิชอบในกำรเผยแพร่ข้อมลู 

        1.1 ผู้ได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสำรสนเทศ มีหน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรผ่ำน เวบ็ไซต์ของ  

โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง http://cbf.ac.th และ http://bannonmuang .kkzone1.go.th/ ปรับปรุงข้อมลูให้เป็น 

ปัจจบุนั โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมลูควำมเป็นมำ วสิยัทัศน์ พนัธกิจ โครงสร้ำงกำรแบง่ส่วน 

รำชกำรท ำเนียบผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำท่ี แผนพฒันำคณุภำพสถำนศกึษำ 4 ปี แผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำปี 

โครงกำร/ กิจกรรม และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รำยละเอียดช่องทำงกำรตดิตอ่ส่ือสำร หมำยเลข 

โทรศพัท์ แผนท่ีตัง้หน่วยงำน ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น 

       1.2 ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยตำมข้อ 1 มีหน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรผำ่นช่องทำงอ่ืน ๆ เช่น ส่ือสงัคม 

ออนไลน์ ปิดประกำศภำยในหน่วยงำน ฯลฯ 

        1.3 กลุม่งำน มีหน้ำท่ีสนบัสนนุและให้ข้อมลูข่ำวสำรแก่ผู้ รับผดิชอบส ำหรับกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงท่ี 

รับผดิชอบ รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูผำ่นเวบ็ไซต์ของโรงเรียน 

     2. กำรก ำกบัตดิตำมกำรเผยแพร่ข้อมลู 

         2.1 ให้หวัหน้ำกลุม่งำน ดแูลและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน และก ำกบัให้มีกำรรำยงำนผล โดยสง่ 
ข้อมลูให้บุคคลผู้ รับผดิชอบตำมข้อ 1 ขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
         2.2 ให้มีกำรประเมนิกำรรับรู้ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยจดัท ำสถิตกิำรให้บริกำรและเข้ำถึงข้อมลู 

ขำ่วสำรทกุ 6 เดือน และรำยงำนผลตอ่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำทรำบ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนั 

 

                                                              ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

                                                                                                                   (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                ( ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนม่วง) 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโนนม่วง 

                                                     เร่ือง มำตรกำรให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วม 

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

ด้วยหลกักำรกำรมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลกักำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล 

โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงควำมคดิเห็น รวมทัง้กำรตรวจสอบ กำรทำงำนของภำครัฐ 

สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560 ท่ีบญัญัตใิห้ประชำชน มีบทบำทและมีสว่น 

ร่วมในกำรพฒันำประเทศด้ำนตำ่ง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่งท่ีมีควำม 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ของทกุภำคส่วน โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

จึงได้ก ำหนดมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วม ดงันี ้

 ข้อ 1 ในประกำศนี ้

      “โรงเรียน” หมำยถึง โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

      “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

      “ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยใน” หมำยถึง ครู เจ้ำหน้ำท่ี ลกูจ้ำง และนกัเรียนปัจจบุนั 

        ของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
      “ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยนอก” หมำยถึง ผู้ปกครองนกัเรียนและนกัเรียนเก่ำของ 

        โรงเรียนชมุชนบ้ำนโนนมว่ง 
       “ครู” หมำยถึง ครูของโรงเรียนบ้ำนโนนม่วง 

       “เจ้ำหน้ำท่ี” หมำยถึง เจ้ำหน้ำท่ีของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

        “ลกูจ้ำง” หมำยถึง ลกูจ้ำงของโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

        “นกัเรียน” หมำยถึง นกัเรียนของโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

  ข้อท่ี 2 ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ท่ีผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยเผยแพร่ให้ประชำสมัพนัธ์ ช่อง 

ทำงกำรรับฟังควำมคดิเห็น ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะในเชิงสร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำน 

ของโรงเรียน ได้แก่ 
 

    (1) หนงัสือสง่ไปรษณีย์ได้ท่ี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง โรงเรียนโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง หมู ่12 ต ำบลศลิำ      
อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

    (2) ทำงโทรศพัท์ หมำยเลข 0954536563 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง และ 

    0831438666 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
    (3) ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ e-mail: nonmuang.kk1@gmail.com 

    (4) เวบ็ไซต์ของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง www.nmschool.ac.th 
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     ข้อท่ี 3 ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ เก่ียวข้องหรือผู้ ท่ีผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยให้เผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรของ โรงเรียน  

อย่ำงถกูต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำน อำทิ ภำรกิจหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้ำงกำรแบง่สว่นรำชกำร 

ท ำเนียบผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำท่ีแผนพฒันำคณุภำพสถำนศกึษำ 4 ปี แผนปฏิบตัริำชกำรประจำปี โครงกำร/ 
กิจกรรม และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ผำ่นช่องทำงท่ีเหมำะสม อำทิ เวบ็ไซต์ของโรงเรียน ตดิประกำศ 

และหรือสำเนำเอกสำร ภำยหลงัจำกกำรเผยแพร่ข้อมลูของโรงเรียน ให้รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตอ่ 

ผู้อ ำนวยกำร 
      ข้อท่ี 4 โรงเรียนจดัให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยในได้ให้ควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะ อนัเป็น 

ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน โดยจดักำรประชมุ ครูเจ้ำหน้ำท่ีและลกูจ้ำง ประจ ำเดือน 

ข้อท่ี 5 โรงเรียนจดัให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยนอกมีโอกำสให้ควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์
ตอ่กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนญุำตให้สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชมุชนบ้ำนฝำง ผู้ปกครอง
เครือขำ่ย และชมรมนกัเรียนเก่ำโรงเรียนชมุชนบ้ำนฝำง ใช้สถำนท่ีใน โรงเรียนเป็นท่ีประชมุได้ 

     ข้อท่ี 6 ให้เจ้ำหน้ำท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ท่ีผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยให้จดัประชมุผู้มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ 

ภำยในและภำยนอก เพ่ือท่ีโรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะเชิง 

สร้ำงสรรค์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ได้แก่ 
      (1) กำรประชมุครูเจ้ำหน้ำท่ีและลกูจ้ำง ประจ ำเดือน 

      (2) กำรประชมุของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชมุชนบ้ำนโนนมว่ง 
      (3) กำรประชมุของผู้ปกครอง ก่อนเปิดภำคเรียน 

      (4) กำรประชมุร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครอง 

และครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนกัเรียนปัจจบุนั -เก่ำ ผู้แทนนักเรียนปัจจบุนั -เก่ำ และเจ้ำหน้ำท่ีและ 

ลกูจ้ำง 
       (5) กำรประชมุของสว่นอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีส่วนได้สว่นเสียตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 

ข้อท่ี 7 ภำยหลงักำรประชมุตำมข้อท่ี 5 แล้วเสร็จ ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้เก่ียวข้องหรือผู้ ท่ีผู้อ ำนวยกำร 

มอบหมำยรำยงำนสรุปผลกำรประชมุของผู้มีสว่นได้สว่นเสียดงักลำ่วเสนอโรงเรียน เพ่ือท่ีจะได้ด ำเนินกำรใน 

สว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปหำกท่ีประชมุข้ำงต้นให้ควำมคดิเห็น ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะท่ีโรงเรียนเห็นวำ่ มีควำมจ ำเป็นต้อง 

ด ำเนินกำรเร่งด่วน ให้รำยงำนตอ่ผู้อำนวยกำรโดยเร็ว 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนั 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 

 

                                                                                                                              (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                               ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
เร่ือง มำตรกำรสง่เสริมควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

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

    กำรจดัซือ้จดัจ้ำงของโรงเรียนชมุชนบ้ำนโนนมว่ง มีควำมโปร่งใสเกิดประโยชน์ สงูสดุแก่หน่วยงำนและ 

สอดคล้องกบัหลกักำรของพระรำชบญัญัตกิำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 จึง 
ก ำหนดให้มีมำตรกำรสง่เสริมควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง โดยมุง่เน้นกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมและคำ่นิยม 

สจุริตและแผนป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ดงันัน้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

เป็นไปด้วย ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบตัดิงันี  ้

   1. ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบตักิำรจดัซือ้จดัจ้ำง ภำยในระยะเวลำ 30 วนัท ำกำรหลงัจำก วนัท่ีได้รับกำรจดัสรร 
งบประมำณ 

    2. เผยแพร่ข้อมลูอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำง เพ่ือให้สำธำรณชนสำมำรถ ตรวจสอบ 

ข้อมลูกรจดัซือ้จดัจ้ำงได้ โดยมีองค์ประกอบตำมกฎหมำย ระเบียบ ก ำหนด 

    3. ก ำหนดแนวทำงตรวจสอบถึงควำมเก่ียวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัซือ้ จดัจ้ำงและ 

ผู้เสนอรำคำ เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

    4. ห้ำมมใิห้เจ้ำหน้ำท่ีจดัซือ้จดัจ้ำงและบคุลำกรภำยในหน่วยงำน มีควำมเก่ียวข้องกบัผู้เสนอรำคำท่ี 

ประโยชน์สว่นตน และผลประโยชน์สำธำรณะท่ีมีผลตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 

    5. ห้ำมมใิห้บคุลำกรภำยในหน่วยงำน ดำรงต ำแหน่งท่ีท ำหน้ำท่ีซบัซ้อน 

    6. เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีหน้ำท่ีตรวจสอบบคุลำกรภำยในหน่วยงำน ถึงควำมเก่ียวข้องกบัผู้เสนอรำคำ ดงันี  ้

      6.1 ตรวจสอบช่ือ-สกลุ ของผู้เสนอรำคำวำ่มีควำมสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบั บคุลำกรใน 

หน่วยงำน หรือไม ่เช่น บดิำ มำรดำ พ่ีน้อง ญำต ิเพ่ือน คูแ่ขง่ ฯลฯ 

      6.2 ตรวจสอบสถำนท่ีอยู่ สถำนท่ีปฏิบตังิำนของผู้เสนอรำคำวำ่มีควำมสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้อง 

กบับคุลำกรในหน่วยงำน หรือไม่ 
     6.3 ตรวจสอบบคุลำกรในหน่วยงำนว่ำมีส่วนได้สว่นเสียกบังำน/โครงกำรทัง้ ประโยชน์ส่วน 

ตน หรือผลประโยชน์สำธำรณะท่ีมีผลตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีหรือไม่ 
      7. ให้เจ้ำหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

ทรำบเป็นประจ ำทกุเดือน 

 

     จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนั 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 

                                                                                                                             (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                          ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโนนม่วง 

                                                     เร่ือง มำตรกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริต 

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

    เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ชำติวำ่ด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 -2564) ยทุธศำสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบรองรับเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตให้มีประสทิธิภำพและตำม แนว 

ทำงกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐวำง 

แนวทำง มำตรกำรกลไก หรือระบบในกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัขิองหน่วยงำนใน 

กำรจดักำรเร่ือง ร้องเรียนกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ สง่เสริมกำรบริหำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนและ 

ด ำเนินกำรตอ่เร่ืองร้องเรียนให้มี ประสทิธิภำพ จึงก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริตกรณีกำร 
เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของ เจ้ำหน้ำท่ีไว้ดงันี  ้

  1. ค ำนิยำมตำมแนวทำงฉบบันี ้ดงันี ้

    1.1 “ร้องเรียน” หมำยถึง ร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีมีกำรเรียกรับเงิน หรือ 

ผลประโยชน์หรือมีพฤตกิำรณ์ในกำรเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมชิอบด้วยกฎหมำย 

    1.2 “เจ้ำหน้ำท่ี” หมำยถึง ข้ำรำชกำรลกูจ้ำงประจ ำพนกังำนรำชกำรในสงักดัโรงเรียนบ้ำนโนนม่วงและให้รวมถึงลกูจ้ำง
ชัว่ครำวในสงักดัโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง  ไม่วำ่จะจดัจ้ำง เป็นรำยเดือน รำยวนั หรือจดัจ้ำงเพียงช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง 
ซึ่งมใิช่ผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำน 

    1.3 “หน่วยงำน” หมำยถึง กลุม่งำนในสงักดัโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

    1.4 “เจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียน” หมำยถึง ข้ำรำชกำรในหน่วยงำนท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำก 

ผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำนเพ่ือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียน กรณีกำรเรียกรับเงิน หรือ 

ผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน 

    2. กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงฯ ฉบบันี ้ใช้เฉพำะกรณีกำรรับเร่ืองร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีเรียกรับเงิน หรือ 

ผลประโยชน์ ผู้ รับบริกำรหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหน่วยงำนเท่ำนัน้ ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทำง 

วธีิกำรคูมื่อหรือมำตรกำรในกำรรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ท่ีใช้ปฏิบตัอิยู่ของโรงเรียนบ้ำนโนนม่วงและไมใ่ช้กบั 

กรณี เจ้ำหน้ำท่ีผู้ถกูร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงำน หรือเป็นผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำน 

    3. ให้ทกุหน่วยงำนด ำเนินกำรจดัท ำค ำสัง่ของหน่วยงำนแตง่ตัง้ข้ำรำชกำรในสงักดัจ ำนวนอย่ำงน้อย  
2คน ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรไมต่ ่ำกว่ำระดบัปฏิบตักิำรหรือระดบัช ำนำญงำน เพ่ือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียนของ 

หน่วยงำน 

     4. กรณีท่ีหน่วยงำนใดไมส่ำมำรถแตง่ตัง้เจ้ำหน้ำท่ีตำมข้อ 3 ได้ให้ผู้บงัคบับญัชำสำมำรถแตง่ตัง้ 

ข้ำรำชกำรในระดบัอ่ืนและหรือจ ำนวนเท่ำท่ีสำมำรถแต่งตัง้ได้ตำมควำมเหมำะสม 

      5. เจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงำนมีหน้ำท่ีดงันี ้

           5.1 รับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีกำรร้องเรียนโดยตรงกบัหน่วยงำน หรือสง่จดหมำยถึงหน่วยงำน 
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โดยตรงหรือได้รับจำกช่องทำงตำ่ง ๆ ของหน่วยงำน 

          5.2 กรณีเร่ืองร้องเรียนท่ีไมไ่ด้อยู่ในควำมรู้รับผดิชอบของหน่วยงำนให้แจ้งกบัผู้ ร้องเรียน 

เพ่ือให้ผู้ ร้องเรียนไปด ำเนินกำรร้องเรียนกบัหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนท่ีรับผดิชอบ 

     5.3 รำยงำนผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำน ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่ท่ีได้รับรำยงำนกำร 
ร้องเรียนตำมข้อ 5.1 

    6. ผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำนท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนมีหน้ำท่ีดงันี  ้

       6.1 รำยงำนโดยตรงตอ่ผู้บงัคบับญัชำเพ่ือทรำบ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตท่ี่ได้รับรำยงำน 

         กำรร้องเรียนตำมข้อ 5.3 

       6.2 ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้นและ/หรือพจิำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ือง 

ร้องเรียนดงักลำ่วโดยเร็ว แล้วรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำโดยตรง ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตท่ี่ได้รับ 

รำยงำนกำรร้องเรียนตำมข้อ 5.3 ทัง้นี ้หำกด ำเนินกำรไมแ่ล้วเสร็จภำยในกำหนด ให้ขอขยำย 

ระยะเวลำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ตอ่ผู้บงัคบับญัชำ ได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ ครัง้ละไมเ่กิน 15 วนัท ำกำร 
     7. กรณีเจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียนไมส่ำมำรถรับเร่ืองร้องเรียนได้ในขณะท่ีมีกำรร้องเรียน ให้เป็น ดลุย 

พนิิจของผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำนในกำรรับเร่ืองร้องเรียนนัน้ ๆ ไว้พจิำรณำด ำเนินกำร 

     8. หน่วยงำนสรุปและรำยงำนกำรรับเร่ืองร้องเรียนตำมท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนไว้และรำยงำนผลิตำม 

รอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตักิำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมชิอบ 

    9. หำกมีปัญหำหรือข้อสงสยัในกำรปฏิบตัติำมแนวทำงของประกำศฉบบันี ้ให้ผู้ บงัคบับญัชำของ 
สถำนศกึษำเป็นผู้วนิิจฉยัและให้ถือเป็นท่ีสดุ 

     10. ให้ทกุหน่วยงำนปิดประกำศแนวทำงฯ ฉบบันี ้พร้อมกบัค ำสัง่แตง่ตัง้เจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียน 

ของหน่วยงำนไว้ ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำน หรือประกำศทำงเวบ็ไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้สำธำรณชนรับทรำบ 

 

      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกนั 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 

 

                                                                                                                                (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                            ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโนนม่วง 

เร่ือง มำตรกำรป้องกนักำรรับสนิบน 

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

      โรงเรียนบ้ำนโนนมว่งในฐำนะท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐบำล กระทรวงศกึษำธิกำรสงักดัสำนกังำนเขต 

พืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ในกำรผลกัดนัไปสูก่ำรปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม จึงได้ก ำหนด ให้มี 

นโยบำยตอ่ต้ำนกำรให้สนิบนเพ่ือป้องกนักำรทจุริตและประพฤตมิชิอบเป็นนโยบำยส ำคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้กำร 

ปฏิบตังิำน ของครูบคุลำกรและเจ้ำหน้ำท่ีส ำนกังำนของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่งเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล 

ทกุภำรกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทำงปฏิบตัดิงันี  ้

     1. บคุลำกรของโรงเรียนบ้ำนโนนม่วงต้องปฏิบตังิำนตำมนโยบำยนีโ้ดยไมเ่ข้ำ ไปเก่ียวข้องกบักำรรับ 

หรือให้สนิบนไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

     2. บคุลำกรของโรงเรียนบ้ำนโนนม่วงต้องไมเ่รียกร้อง จดัหำ หรือรับสนิบน เพ่ือประโยชน์สว่นตน 

หรือประโยชน์ของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่งหรือประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั โรงเรียนบ้ำนโนนม่วงหรือ 

ประโยชน์ของ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัตน ไมว่่ำจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ ท่ีมี สว่นเก่ียวข้องในลกัษะอ่ืนใด  

    3. บคุลำกรของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่งต้องไมเ่สนอวำ่จะท ำให้สญัญำวำ่จะท ำ ให้หรือรับสนิบน 

จำกเจ้ำหน้ำท่ีภำคเอกชน หรือบคุคลอ่ืนใด โดยมีจดุประสงค์เพ่ือจงูใจให้กระท ำกำรไมก่ระท ำกำรหรือประวิง่ 

กำรกระท ำอนัมชิอบด้วยหน้ำท่ีและกฎหมำย 

    4. บคุลำกรของโรงเรียนบ้ำนโนนมว่งพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรรับหรือให้สนิบน จะต้อง 

รำยงำนตอ่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำหรือตำมช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอยู่ในควำมรู้รับผดิชอบ ของ 

โรงเรียนบ้ำนโนนมว่งทนัที 

    5. โรงเรียนบ้ำนโนนมว่งค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและปกป้องเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิเสธกำรรับหรือให้สนิบน 

โดยไมด่ ำเนินกำรด้ำนลบตอ่เจ้ำหน้ำท่ีผู้นัน้ 

    6. กำรจดัซือ้จดัจ้ำงของโรงเรียน ห้ำมมใิห้มีกำรรับหรือกำรให้สนิบนในกำรด ำเนินกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง 

ทกุชนิด กำรด ำเนินกำรต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสตัย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวข้อง 
    7. กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยนีใ้ห้ใช้แนวทำงปฏิบตัติำมท่ีกำหนดไว้ ตลอดจนแนวทำง ปฏิบตัิ 
อ่ืนใดท่ีโรงเรียนบำนโนนม่วงเห็นสมควรก ำหนดในภำยหลงัเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยนี  ้

 

    จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนั 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 

 

                                                                                                                          (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                      ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

                               เร่ือง มำตรกำรป้องกนักำรขดักนัระหวำ่งผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

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

     โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรบริหำรงำนด้วยระบบคณุธรรม และควำมโปร่งใส ITA 

: integrity and Transparency Assessment ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 

กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และยทุธศำสตร์ชำตวิ่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต ระยะ ท่ี 3 

(พ.ศ.2560-2564) เพ่ือเป็นกำรยกระดบัให้กำรบริหำรงำนมีคณุธรรมและควำมโปร่งใสจึงได้ก ำหนดมำตรกำร 

ป้องกนักำรขดักนัระหวำ่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของโรงเรียนบ้ำนโนนม่วง ให้บคุลำกร 
ในสงักดัถือปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนักำรขดักนัระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น 

กำรก ำหนดขัน้ตอน วธีิกำรและกลุม่งำน/เจ้ำหน้ำท่ีโดยมีรำยละเอียด ดงันี  ้

  1. ให้ปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสัง่ท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 

  2. กำรใช้ทรัพย์สนิของทำงรำชกำรให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรยึดหลกัควำมคุ้มคำ่ ก่อให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุของทำงรำชกำรไม่ใช้ทรัพย์สนิของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือผู้ อ่ืน 

  3. ไมน่ ำบคุลำกรของสถำนศกึษำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้ อ่ืน 

  4. ไมใ่ช้เวลำรำชกำรในกำรแสวงหำประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

  5. ไมใ่ช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรในกำรแสวงหำประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

  6. ไมอ่ำศยัโอกำสในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีเพ่ือเรียกรับ รับหรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ อ่ืนใดสำ 

หรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 

  7. ไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรเบียดบงัผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็น 

ของหน่วยงำน หรือทำงรำชกำร 
  8. ไมน่ ำข้อมลูควำมลบัของสถำนศกึษำ ไปแสวงหำประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 

  9. ไมรั่บงำนพเิศษ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแย้งระหวำ่งหน่วยงำน 

  10. ไมน่ ำควำมสมัพนัธ์สว่นตวั มำประกอบกำรใช้ดลุยพนิิจในกำรให้คณุให้โทษ หรือกำรพจิำรณำ 

ตดัสนิใจเก่ียวกับกำรปฏิบตัริำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ อนัเป็นกำรเลือก 

ปฏิบตัเิก่ียวกบักำรปฏิบตัหิน้ำท่ีรำชกำรให้ผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ มีหน้ำท่ีก ำกบั ตรวจสอบ ดแูล ให้ค ำแนะนำ 
ผู้ใต้บงัคบับญัชำ ให้ปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกันกำรขดักนัระหวำ่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม โดย
เคร่งครัด 

      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกนั 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 

                                                                                                                        (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                     ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 

เร่ือง มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดลุยพนิิจ 

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

             โรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง มีหน้ำท่ีจดักำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของ กระทรวงศกึษำธิกำรเพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บคุลำกรและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย ตำมโครงสร้ำงและกำรภำรกิจท่ีก ำหนดไว้ ซึ่งในกำร 
ปฏิบตัหิน้ำท่ีบริหำรโดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนม่วง เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตังิำนให้เป็นไปตำม 

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ฯลฯ มีอ ำนำจในกำรสัง่กำรอนญุำต อนมุตั ิเพ่ือปฏิบตังิำนภำยใน หน่วยงำน 

โดยเฉพำะในส่วนท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นกำรใช้ดลุยพนิิจของผู้มีอ ำนำจ ในกำรตดัสนิใจอนญุำต อนมุตั ิหรือ 

มีค ำสัง่ในเร่ืองนัน้อย่ำงรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตผุลสนบัสนนุกำรใช้ดลุยพนิิจอย่ำงเพียงพอและเป็นไป 

ตำม หลกัธรรมำภิบำล จึงได้ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้ดลุยพนิิจ ของผู้บริหำรไว้ ดงันี  ้

   1. กำรก ำกบัดแูลข้ำรำชกำรและบคุลำกรในสถำนศกึษำให้ปฏิบตังิำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำน 

ตำมภำรกิจของสถำนศกึษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบขัน้ตอน โดยไมเ่ข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองกำรทจุริตไม่วำ่โดย 

ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

   2. กำรก ำกบัดแูลกระบวนกำรบริหำรบคุคล ตัง้แตก่ำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกบคุลำกร เล่ือนต ำแหน่ง 
กำรฝึกอบรม กำรมอบหมำยงำน กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนและกำรเล่ือนขัน้เงินเดือนข้ำรำชกำร 

ลกูจ้ำงประจ ำพนกังำนรำชกำรในกำรบริหำรงำนบคุคล จะต้องมีกำรสอนงำนแลกเปล่ียนควำมรู้และมอบหมำย 

งำนท่ีเป็นธรรม เท่ำเทียม มีกำรเสนอแนวคิดท่ีแตกต่ำงและไม่เลือกปฏิบตัิ 
   3. กำรรำยงำนผลด ำเนินงำนทกุงำนท่ีปฏิบตัติอ่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ เพ่ือพจิำรณำและใช้ดลุย 

พนิิจตอ่ไป 

 

               จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่กนั 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
 

 

                                                                                                                          (นำยชำญชยัสวสัดิ ์ อิสสระวงษ์) 
                                                                                                                      ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนมว่ง 
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