
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวก ให้ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของ โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ ตามที่ได้ประกาศ
เจตจำนงสุจริตตอบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล  

๑.๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ของ 

โรงเรียนบ้านเขาปูน WWW.khaopoon.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน โดยอย่างน้อย ต้องประกอบไปด้วย

ข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการ ท ทำเนียบ ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ 

รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  ๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เข่น สื่อสังคม

ออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ 

  ๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ ผ่าน

ช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 ๒. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 

  ๒.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงานดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน และกำกับให้มีการรายงานผล โดยส่ง

ข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

  ๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการและ เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารทุก ๖ เดือน และรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ  

จึงประกาศให้ทราบโดย ทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

       นายพิชัย  อารีการ 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

http://www.khaopoon.ac.th/


 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านเขาปูนมีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ หน่วยงาน และ

สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ จึงกำหนดใหม้ี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง วัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริต และแผน

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจากวันที่ ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ 

 ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด 

 ๓. กำหนดแนวทาง ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้

เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาที่

ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ซับซ้อน 

 ๖. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 

  ๖.๑ ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู ้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี ่ยวข้องกับบุคลากรใน  

หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 

  ๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์ หรือ เกี่ยวข้องกับ

บุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ 

  ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์  ส่วนตน

หรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

  

 

 

 



๗. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อ ำนวยการสถานศึกษา

ทราบเป็นประจำทุกเดือน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

       นายพิชัย  อารีการ 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  และตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงกำหนดให้หน่วยงาน ภาครัฐ วางแนวทาง มาตรการกลไก 

หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ของ หน่วยงานในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการต่อเรืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตกรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 

 ๑. คำนิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 

  ๑.๑ “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์

หรือม ีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

๑.๒ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนบ้าน 

เขาปูน และให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงเรียนบ้านเขาปูนไม่ว่าจะจัดจ้างเป็นรายเดือน รายวัน หรือจัดจ้าง

เพียงช่วงระยะเวลา ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  

๑.๓ “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนบ้านเขาปูน 

๑.๔ “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้อำนวย 

การโรงเรียน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 ๒. การดำเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื ่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ

ผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึง กรอบ แนวทาง วิธีการ 

คูม่ือ หรือมาตรการในการรับเรืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนบ้านเขาปูน และไม่ ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่

ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

 ๓. โรงเรียนด าเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จำนวนอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการ ไม่ต่ำกว่า

ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  

๔. กรณีที่โรงเรียนไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งข้าราชการ  ในระดับอื่น 

และหรือจำนวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 

๕. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 

 



๕.๑ รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึง หน่วยงานโดยตรง 

 หรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

๕.๒ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ 

ร้องเรียนไปดำเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ  

๕.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน 

ตาม ข้อ ๕.๑ 

 ๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้  

๖.๑ รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่ที่ ได้รับรายงานการ 

ร้องเรียนตามข้อ ๕.๓ 

  ๖.๒ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ  เรื ่อง 

ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงานการ

ร้องเรียน ตามข้อ ๕.๓ ทั ้งนี ้หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้ขอขยายระยะเวลา การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทำการ 

 ๗. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียนให้เป็น ดุลยพินิจ

ของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดำเนินการ 

 ๘. หน่วยงานสรุป และรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และรายงานผลตามรอบ

การรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๙. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี ้ให้ผู ้บังคับบัญชา  ของ

สถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 

๑๐. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับค าสั่งแต่งทั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่ อง ร้องเรียนของ

หน่วยงานไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

       นายพิชัย  อารีการ 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

โรงเรียนบ้านเขาปูนให้ความสำคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความ โปร่งใส  (ITA : 

integrity and Transparency Assessment) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที'ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรม และความ โปร่งใส จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม  ของโรงเรียนบ้านเขาปูนให้บุคลากรในสังกัดถือ

ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่า ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  

๓. ไม่นำบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น  

๔. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

๕. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  

๖. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื ่นใด 

สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  

๗. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็นของ 

หน่วยงานหรือทางราชการ  

๘. ไม่นำข้อมูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  

๙. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  

๑๐.ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณาตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินการใด ๆ อัน เป็นการเลือกปฏิบัติ

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

 

 

 



ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

         นายพิชัย  อารีการ 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

โรงเรียนบ้านเขาปูนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและ

การภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโดยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นผู้กำหนดนโยบายการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจอนุญาต 

อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนี้ 

๑.การกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ  ปฏิบัติงาน ตาม

ภารกิจของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ ทุจริต ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  

๒. การกำกับดูแลกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตำแหน่ง 

การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน และการเลื ่อนขั ้นเง ินเดือน  ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยน  ความรู้และมอบหมาย

งานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่าง และไม่เลือกปฏิบัติ  

๓. การรายงานผลดำเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและใช้ดุลยพินิจ

ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

         นายพิชัย  อารีการ 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 


