
                                                    

ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

………………………………………………………………………………… 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของ   

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได ้และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน เว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวก ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของ โรงเรียน      
บางระก าวิทยศึกษาได้ ตามท่ีได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงก าหนดมาตรการ     
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

๑. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
๑.๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์

ของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   www. http://brs.ac.th/ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท าเนียบ ผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/ กิจกรรม และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น  
สื่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ 

๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบส าหรับการเผยแพร่ 
ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

๒. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
๒.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงานดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการราย 

งานผล โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจดัท าสถิติการให้บริการและ เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารทุก ๖ เดือน และรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายธนู  เมฆี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

http://www.kantangpit.ac.th/


 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

                     เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
                 ………..…………………………………………………………………… 
 
การมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที,ดี ตามหลักธรรมาภิบาล        

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบการท างาน          
ของภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชน     
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของโรงเรียน
บางระก าวิทยศึกษา ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทุก
ภาคส่วน โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี ้

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
“ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครูเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบันของ 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเก่าของ โรงเรยีน        

บางระก าวิทยศึกษา 
“ครู” หมายถึง ครูของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าทีข่องโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
ข้อที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์        

ช่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่ 

(๑) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  ต าบลบางระก า   อ าเภอบางระก า    

จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๔o 
(๒) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๕-๓๗๑๘๒๒ 
(๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ brs2011@hotmail.co.th 
(๔) เว็บไซต์ของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา www. http://brs.ac.th/ 

ข้อที่ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 

www.%20http:/brs.ac.th/


โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสรา้งการแบ่งส่วน 
ราชการท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน   
ติดประกาศ และหรือส าเนาเอกสาร ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการ 
ด าเนินการต่อผู้อ านวยการ 

ที ่๔ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุมครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าประจ าเดือน 

ข้อที่ ๕ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น ค าแนะน า  และ 
ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่า  
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา และผู้ปกครองเครือข่าย ใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่ประชุมได้ 

ข้อที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับพิงข้อแสดงความคิดเห็น ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ         
เชิงสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ 

(๑) การประชุมครู เจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง ประจ าเดือน 
(๒) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
(๒) การประชุมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  
(๓) การประชุมของผู้ปกครอง 
(๔) การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

ข้อที่ ๗ ภายหลังการประชุมตามข้อที่ ๕ แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ผู้อ านวยการ 
มอบหมาย รายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพ่ือที่จะได้ด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากที่ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่โรงเรียน เห็นว่า   
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเร่งด่วน ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโดยเร็ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายธนู  เมฆี) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

…………………………………………………………………………… 

การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก ่หน่วยงาน 
และสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐     
จึงก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมสุจริต และแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการหลังจากวันที่ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

๓. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
และผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคา
ที่ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้า ที่ซับซ้อน 
๖. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 

๖.๑ ตรวจสอบชื่อ -  สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากร     
ใน หน่วยงานหรือไม ่ เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 

๖.๒ ตรวจสอบสถานที,อยู่ สถานท ่ีปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์ หรือ 
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ 

๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ ส่วน
ตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ให้เจ้าหน้าทีร่ายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อ านวยการ 



สถานศึกษาทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายธนู  เมฆี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

…………………………………………………………………………… 

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ    
และตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
วางแนวทางมาตรการกลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน
ในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนและ
ด าเนินการต่อเรืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตกรณ ี 
การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 

๑. ค านิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 
๑.๑ “ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที'มีการเรียกรับเงิน หรือ 

ผลประโยชน์หรือมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
๑.๒ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในสังกัดโรงเรียน  

บางระก าวิทยศึกษา  และให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ไม่ว่าจะจัดจ้างเป็น     
รายเดือน รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

๑.๓ “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
๑.๔ “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที'ได้รับการแต่งตั้งจาก

ผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

๒. การด าเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับ     
เงินหรือผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึง 
กรอบแนวทาง วิธีการ คู,มือ หรือมาตรการในการรับเรืองร้องเรียนอื่น ๆ ที'ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนบางระก า
วิทยศึกษา และไม่ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

๓. โรงเรียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จ านวนอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการ    
ไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ หรือระดับช านาญงาน เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

๔. กรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งข้าราชการ      
ในระดับอ่ืน และหรือจ านวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 

๕. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 
๕.๑ รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงาน 

โดยตรง หรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๕.๒ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน 

เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนไปด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนที่รับผิดชอบ 



๕.๓  รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่ที่ได้รับรายงาน     
การร้องเรียนตาม ข้อ ๕.๑ 

๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้ 
๖.๑ รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่ที่ได้รับ รายงาน 

การร้องเรียนตามข้อ ๕.๓ 
๖.๒ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ     

เรื่อง ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่ที่ได้รับ 
รายงานการร้องเรียน ตามข้อ ๕.๓ ทั้งนี้หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้ขอขยายระยะเวลา    
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ไดไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

๗. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียนให้เป็น 
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาด าเนินการ 

๘. หน่วยงานสรุป และรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และรายงานผล 
ตามรอบการรายงานผลการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 

๙. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ให้ผู้บังคับบัญชา       
ของสถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 

๑๐. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับค าสั่งแต่งทั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน
ของหน่วยงานไว้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้ สาธารณชน
รับทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

(นายธนู  เมฆี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 

…………………………………………………………………………… 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๓๙ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลักดันไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ ประพฤติ  
มิชอบเป็นนโยบายส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ของโรงเรียน
บางระก าวิทยศึกษา  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. บุคลากรของโรงเรียน  ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม  ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ 
สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. บุคลากรของโรงเรียน ต้องไม,เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ  
ประโยชน์ของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา   หรือประโยชน์ของผู้ที'เกี่ยวช้องกับโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะ 
อ่ืนใด 

๓. บุคลากรของโรงเรียน ต้องไม,เสนอว่าจะท าให้สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ 
ภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท า  
อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๔. บุคลากรของโรงเรียน พบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ทันท ี

๔. โรงเรียนค านึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน  โดยไม่ 
ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๖. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย และ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๗. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง 
ปฏิบัติอื่นใดทีโ่รงเรียนเห็นสมควรก าหนดในภายหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายธนู  เมฆี) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 



 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ให้ความส าคัญ,ด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม 

และความสุจริตโปร่งใส (ITA : integrity and Transparency Assessment) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที'ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรม และ
ความโปร่งใส จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
ของโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่า 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไมใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
๓. ไม่น าบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น 
๔. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
๕. ไมใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
๖. ไม,อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์    

อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๗. ไม,กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที,เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็น

ของ หน่วยงาน หรือทางราชการ 
๘. ไม่น าขอ้มูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
๙. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
๑๐. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการ  

พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการด าเนินการใด ๆ  
อันเป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายธนู  เมฆี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 



 
ประกาศโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

………………………………………………………………………………… 
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและ           
ผู้ที่มสี่วนไดส้่วนเสีย ตามโครงสร้างและการภารกิจที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโดยผู้อ านวยการ
โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  เป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ฯลฯ  มีอ านาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่
กฎหมาย ก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้'มีอ านาจ ในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้น 
อย่างรอบคอบ มีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนี้ 

๑. การก ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ  ปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม,เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ ทุจริต ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. การก ากับดูแลกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร    
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยน ความรู้
และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่าง และไม่เลือกปฏิบัติ 

๓. การรายงานผลด าเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและใช้    
ดุลยพินิจต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒o  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายธนู  เมฆี) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 


