
                           

       ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
    เรื่อง  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
.............................................................................................................................................................. 
 
  ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  นั้น  ต้องประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก รวมทั้งประเมินจาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร  ดังนั้น เพ่ือให้กสนเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียน
อนุบาล  ศรีวิไล มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก  สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ได้ตามที่ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและ
สาธารณชน  โดยจะต้องสามารถท าให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทุกคน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และสามารถที่จะตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยงานได้นั้น จึงก าหนดมาตรการ ในการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ  ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  คือ  หัวหน้าทุกฝ่ายงาน  มีหน้าที่ในการเตรียมการประเมิน  ด าเนินการประเมิน  และ
สรุปผลการประเมิน  และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

๒. กลุ่มงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงาน 
ส า ร ส น เท ศ   มี ห น้ า ที่ เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง   โ ร ง เรี ย น อ นุ บ าล ศ รี วิ ไ ล 
http://anubansriwilai.com/th  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงสื่อสารกับองค์กรภายนอก  เช่น  
สังคมออนไลน์   จดหมายข่าว  การปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

๓. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้าฝ่าย  ได้ก ากับติดตามผลการ 
ด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานปัญหา  อุปสรรคต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
  ๔.  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  มอบหมายให้
กลุ่มงานสารสนเทศ  มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการประเมินให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทราบรวมทั้งได้รายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลต่อไป 
  ๕.  กลุ่มงานที่รับผิดชอบในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
น าไปเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์  คืองานทุกฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  มีหน้าที่สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ เข้าถึงได้ง่าย  น่าสนใจ  และข้อมูลดังกล่าวสามารถที่จะรองรับ
การประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามประเด็นรายละเอียด ข้อมูลที่ต้องน าไปเผยแพร่  ดังนั้น จึง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล   ดังนี้ 
 
 

http://anubansriwilai.com/th


 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
๐๑ โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่ง

ส่วนราชการภายในของหน่วยงาน 
นางณหฤทัย    สิทธิจักร 

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลชื่อ  นามสกุลและ
ต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด 

นางณหฤทัย    สิทธิจักร 

๐๓ อ านาจหน้าที่ อ านาจหน้าที่  จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

นางณหฤทัย    สิทธิจักร 

๐๔ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห รื อ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานของ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนพัฒ นาหน่ วยงานมากกว่า ๑  ปีพร้อม
รายละเอียด 

นางลฎาภา    พรมพิมพ์ 
นางสาวนิตวดี    พลเดชา 

๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ข้ อมู ล ก ารติ ด ต่ อขอ งห น่ วย งาน   จะต้ อ ง
ประกอบด้วยที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล แผนที่ของ
หน่วยงาน 

นางณหฤทัย    สิทธิจักร 
 

๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  เช่น พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบัญญั ติ 
ประกาศ ระเบียบหรือ มติคณะรัฐมนตรี  เช่น 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 
๒๕๔๖  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็นต้น 

นางสาวอารีรัตน์    ปุญญา 
นางสาวรัตติยา     ภูวนาถ 

๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางณหฤทัย    สิทธิจักร 
นางสาวชลธิชา   เฉลาชัย 

๐๙ Social  Network Social  Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยง
ไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook  Twitter  Instagram Line เป็นต้น 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 

นางสาวชลธิชา   เฉลาชัย 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
๑๐ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะต้องมีข้อมูลแผน

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด 
 

นางลฎาภา    พรมพิมพ์ 
 

๑๑ รายงานการก ากับติดตามราย
ไตรมาส 

รายงานการก ากั บติ ดตามการด า เนิ น งาน          
รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมี
การก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนด าเนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางพิกุลกาญจน์     ราษี 
นางสาวดรุณี     นันทา 

๑๒ รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีจะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

นางลฎาภา    พรมพิมพ์ 
นางพิกุลกาญจน์     ราษี 

๑๓ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูล 
เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง รายบุคคลทุกกลุ่มงาน พร้อม
รายละเอียด 

นางเกษชฎา     สนนา 

๑๔ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของงหน่วยงานที่ผู้มารับ
บ ริ ก ารจะต้ อ งรับ ท ราบ  ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย  
ประเภทงานให้บริการ  ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

นางสาวเยาวรัตน์     ยิ่งยง 

๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  จะต้องมีข้อมูลสถิติ
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
ห น่ ว ย งาน แล ะจ ะต้ อ ง เป็ น ข้ อ มู ล ภ าย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสาวชลธิชา   เฉลาชัย 

๑๖ รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจ 

รายงาน ผลการส ารวจความ พึ งพอใจการ
ให้บริการจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ทีผ่่านมา 

นางสาวชลธิชา   เฉลาชัย 

๑๗ EService E-Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามภารกิจของ
หน่ วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่ านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 

นางสาวชลธิชา   เฉลาชัย 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าป ี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จะต้องมี
ข้อมูล เกี่ ยวกับแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางสาวดาริณี     พรมรินทร์ 
นางสาววาสนา    จงจอหอ 

๑๙ รายงานการก ากับติดตามการ
ใช้งบประมาณ รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการก ากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผน 

นางสาวดาริณี     พรมรินทร์ 
นางสาววาสนา    จงจอหอ 

๒๐ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ต้องมี
ข้อมูล  สรุปผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ ตาม
แ ผ น ก า ร ใช้ จ่ า ย งบ ฯ ข อ งห น่ ว ย ง าน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

นางสาวดาริณี     พรมรินทร์ 
นางสาววาสนา    จงจอหอ 

๒๑ แผนการจัดซื้ อจัดจ้างหรือ
แผนการหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ 
จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว 
นางสาวอ าภาภรณ์   ไสทอง 

๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้อง
ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็ น ต้ น  แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง เป็ น ข้ อ มู ล  ภ าย ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว 
นางสาวอ าภาภรณ์   ไสทอง 

๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ 
ศชร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลปีงบประมาณ
2562 

นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว 
นางสาวอ าภาภรณ์   ไสทอง 

๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา  พัสดุ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2 5 6 1  ที่ ผ่ า น ม า   อ ย่ า งน้ อ ย  จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วย 
       1)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
       ๒)ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
       ๓) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว 
นางสาวอ าภาภรณ์   ไสทอง 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
๒๕ นโยบายบริหารทรัพยากร

บุคคล 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมี
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงานและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ 
 

นางเกษชฎา     สนนา 

๒๖ การด าเนินงานตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จะต้องด าเนินการตามนโยบาย เช่น การวางแผน
ก าลังคน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

นางเกษชฎา     สนนา 

๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบี ยบ  และ ข้อบั งคับที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้ แก่
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลัก เกณ ฑ์ การบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คลากร 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษ 
 

นางเกษชฎา     สนนา 

๒๘ รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ประจ าปี ต้องมีการประเมินผลการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจ าปีและจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ 2561 
 

นางจริยา     ชานันโท 

๒๙ แผนปฏิบัติการจัด การเรื่อง
ร้องเรียนทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
จะต้ อ งมี แน วป ฏิ บั ติ ห รื อ เนื้ อ ห า เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 

นางจริยา     ชานันโท 

๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมี
ช่องทางที่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

นางจริยา     ชานันโท 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ทุจริตประจ าปี 
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนทุจริตประจ าปี 
จะต้องมี ข้อมูลสรุปจ านวนและประเภทเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 

นางจริยา     ชานันโท 

๓๒ ช่ อ งท า งก าร รั บ ฟั งค ว าม
คิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทาง
ที่ ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่ านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

นางสาวเยาวรัตน์     ยิ่งยง 
นางสาวเกสร    นิลชัย 

๓๓ การเปิดโอกาสให้ เกิดการมี
ส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  จะต้องมี
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ฯลฯในงบปี 2562 

นางสาวเยาวรัตน์     ยิ่งยง 
นางสาวเกสร    นิลชัย 

34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดง
เจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันว่า  จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นางสาวเยาวรัตน์     ยิ่งยง 
 

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมี ส่ วน ร่ วมของผู้ บ ริห าร จะต้ องมี การ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้ บ ริห ารสู งสุ ด คนปั จ จุ บั น  ในก ารให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบ 2562 

นางสาวเยาวรัตน์     ยิ่งยง 
 

36 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจ าป ี

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจ าปี จะต้องมี
การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้ เกิด การทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็น ข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ 2562 

นางปัณณิศา    ไชยลือชา 
นางสาวรุ้งนภา   มุทาพร 

37 การด าเนินการ เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จะต้องมีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้ เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ห น่ วย งาน  และจะต้ อ งเป็ น ข้ อมู ล ภ าย ใน

นางปัณณิศา    ไชยลือชา 
นางสาวรุ้งนภา   มุทาพร 



ปีงบประมาณ 2562 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
38 การ เสริมสร้ างวัฒ นธรรม

องค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเริมสร้าง
วัฒนธรรม องค์กร ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
ทัศนคติ  ค่านิยม  ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูล ปี งบประมาณ
2562 

นางเกษชฎา    สนนา 

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จะต้องมีข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพร้อมรายละเอียด 

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

40 รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต รายไตรมาส  จะต้องมีข้อมูลสรุปผล
การด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลปีงบประมาณ 
2562 

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

41 รายงานผลการด าเนินงานการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี 
2561 
 

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมี
แนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น การก าหนด
ขั้นตอน  วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
 

นางสาวกมลพร   ชิณแสน 

43 ม า ต ร ก า ร ให้ ผู้ มี ส่ ว น ได้             
ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 

มาตรการให้ผู้มีส่ วนได้  ส่วน เสีย มีส่วนร่วม 
จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
 

นางสาวกมลพร   ชิณแสน 

44 ม าต รก า ร ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อ                
จัดจ้าง จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงานเช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่  ที่ เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว 
นางสาวอ าภาภรณ์   ไสทอง 



 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
45 ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง

ร้องเรียน การทุจริต 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน  การทุ จริต  
จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงานเช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

46 ม าต รก ารป้ อ งกั น ก ารรั บ
สินบน 

มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานเช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการรับสินบน 

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

47 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องมีแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานเช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานเช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ  

นางฤทัยรัตน์    ศรีสว่าง 
นางสาวณัฐพร   พรมน้อย 

 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
        ( นายบุญทวี     สาลี ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 


