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1. การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง 
ราชการ 

5 5 25 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกับ
ความโปร่งใส  การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหข้้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏบิัติเกี่ยวกับขอ้
ร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหนา้ที่และการประพฤติมิชอบ เพือ่ให้ยึดถอื
ปฏิบัต ิ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชนท์ับ
ซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ให้ครอบคลุม และทั่วถงึมากยิ่งขึ้น เพื่อรว่มสร้างแนวทางและ
มาตรการในด าเนินการสร้างจิต สานึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

        

ฝ่ายงบประมาณ 

2. การใช้
งบประมาณ 

5 3 15 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามระเบยีบการเบิกจา่ย
การเงินและการคลัง อยา่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและบคุลากร ให้ปฏบิัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่และการประพฤติมิ
ชอบอยา่งเคร่งครัด 

         

ฝ่ายงบประมาณ 

3. การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 
3 4 12 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกับ
ความโปร่งใส  การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหข้้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏบิัติเกี่ยวกับขอ้
ร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหนา้ที่และการประพฤติมิชอบ เพือ่ให้ยึดถอื
ปฏิบัต ิ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหข้้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชนท์ับ
ซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ให้ครอบคลุม และทั่วถงึมากยิ่งขึ้น เพื่อรว่มสร้างแนวทางและ
มาตรการในด าเนินการสร้างจิต สานึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

    
 

    

ฝ่ายงบประมาณ 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

********************************************* 
  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอด
จากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. บุคลากรของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ต้องปฏิบัติงานตามนโยบาย  โดยไม่ข้องเกี่ยวกับการรับ
หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จะต้องไม่เรียกร้องจัดหาหรือ  รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน หรือประโยชน์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร   หรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3. บุคลากรของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ต้องไม่เสนอว่าจะให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือรับสินบนจาก
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ   ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท า อันมิชอบด้วยหน้าที่และระเบียบ กฎหมาย 

4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตาม
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

5. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้
สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

6. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7. การด าเนินการใด ๆ ตามมาตรการนี้  ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวปฏิบัติอ่ืน
ใดทีโ่รงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  เห็นสมควรก าหนดในภายหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้อีก 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 
 

    

( นายธวัชชัย  โสมาสวน ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนดงเย็นพิทยาคาร 



 

ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ                                                      

********************************************* 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนส่วน

ใหญ่  ของประเทศ มีเจตจ านงที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างจริงจัง  ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงาน
ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพ่ือให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนมีความเชื่อมั่น
ต่อการด าเนินงาน ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับ
ดูแล          และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  ในกระบวนงานให้บริการประชาชน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนว
ทางการด าเนินงาน           ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดง
ความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน และพร้อมที่จะน าความคิดเห็นที่ดีมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

4. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโล ยี
สารสนเทศและ ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน
การสืบค้นเพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจ รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจในการด าเนินงานของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

            (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

  



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

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

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนส่วนใหญ่           ของ
ประเทศ มีเจตจ านงที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจัง ตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานี มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของ โรงเรียน
ดงเย็นพิทยาคาร  จึงจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียนทางออนไลน์  เพ่ือให้   

การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตามอ านาจหน้าที่            และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 
5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ              วางแนวทาง มาตรการ 
กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน      จึงก าหนดแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนทางออนไลน์แนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

 

 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

  



 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

********************************************* 
 เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 
9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจเข้าดูได้ และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 มาตรา 4(4) การเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะ ที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก 
 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จึงได้ก าหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์  
https://dongyenpit.ac.th/ ดังนี้ 

1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูล ที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีลักษณะดังนี ้
  1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน 
ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ร ายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
  1.3 ข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ภาพกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน  
เช่น  การรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ 
 2. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

2.1 การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเผยแพร่ 
   2.1.1 ผู้ที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
   2.1.2 ผู้ที่รับผิดชอบที่จะน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
  2.2 การเผยแพร่ข้อมูล 
   2.2.1 ผู้ที่รับผิดชอบ  
 กลุ่มอ านวยการ นักประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1) เจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูล ข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ส่งมาที่กลุ่มอ านวยการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เรียบร้อยแล้ว 

2) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล บริหารจัดการ
เว็บไซต์(Web Master) 

3) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ 



หน่วยงานน าส่ง โดยค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มา หรือเจ้าของข้อมูล ตาม
แบบฟอร์ม 

4) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) เสนอข้อมูลให้หัวหน้ากลุ่มงานที ่
รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณา โดยค านึงถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 มาตรา 
9 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์            พ.ศ.2560 อย่าง
เคร่งครัด 

- กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web 
Master) ด าเนินการน าข้อมูล ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยัง
เจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น และเผยแพร่ข้อมูลภายใน 2 วัน    

- กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์  
(web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อให้ด าเนินการปรับปรุง 
    2.2.2 การออกแบบเว็บไซต์ 
 หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย    ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาด
หน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดหน้าจอ      แตกต่างกัน รวมถึง สมาร์ทโพนรุ่นต่างๆ 
ทั้งนี้ ข้อความและรูปภาพประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็น  ต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
เพ่ืออ้างอิงท้ายประกอบรายละเอียด 
   2.2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน 
 หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ าของบราว์เชอร์ที่รองรับการแสดงผลหรือการท างานที่สมบูรณ์ของ
โปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ 

3. กลไกรก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      3.1 หน่วยงานก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)    อย่าง
น้อย 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกัน 
      3.2 เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ด าเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 หากพบว่ามีรายการใดครบระยะเวลาการเผยแพร่ตามที่ก าหนด ให้น ารายการนั้น ลงจากเว็บไซต์ และรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
     3.3 เจ้าหน้าที่ ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

 

( นายธวัชชัย  โสมาสวน ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนดงเย็นพิทยาคาร 

 



 
ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
********************************************* 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจาก 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนสร้างคอมวิทยา ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  

1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ประกาศเจตจ านงในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่วกัน  

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  อุดรธานี
ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อน       การ
ด าเนินงานเพื่อป้องกนัการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท า ที่
เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการ           แจ้ง
เบาะแสและเป็นพยาน  

4. ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยานกรณี 
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการด าเนินการถึงที่สุดแล้ว ปรากฏ ว่า
มีผู้กระท าผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน  ตามควร
แก่กรณี  

5. ก าหนดจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง  
5.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเอง  หรือ

ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
5.2 การไม่น าความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาอุดรธานีไปแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
5.3 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อม  
5.4 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ 

โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม  

6. ก าหนดให้ทุกกลุ่มงาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ ยง ลด ป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 
7. ก าหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจง อบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพ่ือสร้างความ 

ตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด 

ส าหรับบุคลากรที่กระท าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     ทั้ง
ในฐานะตัวการ หรือผู้สนับสนุน  

 



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
 

 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

  



 
ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
*********************************************  

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และ
ตรวจสอบได้ ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน      ของ
หน่วยงานภาครัฐก าหนดและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบ    การ
จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จึงก าหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน         30 
วันท าการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้มี
อ านาจในการพิจารณางบประมาณ  

2. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดท าบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ  
ภายใน 7 วัน ท าการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ     เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

2.1 รายการขอซื้อและขอจ้าง  
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา  

     2.6 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก  
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

3. หน่วยงานภายในมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจ าปี  
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ส านักการคลังและสินทรัพย์ (สคส.) ก าหนด  

4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง          และ
ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง  

6. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือประโยชน์  กับ
ตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งที่เก่ียวข้องกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  

7. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาของหน่วยงานส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง    โดยให้
เจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ทราบโดยเสนอผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกเดือน  



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
 

 

 

            (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

 

 
 


