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ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน 

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

 โดยที่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐ          
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงขอให้ค ามั่นว่า จะบริหารและปฏิบัติงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด ประพฤติปฏิบัติตน
และด ารงตนไว้ ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร และจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง รวมถึงการอ านวยความสะดวกผู้รับบริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนและ
บุคลากรในองค์กร รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ถือปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรม ในการบริหารงานดังนี้ 

 ๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง 

 ๓. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ใช้อ านาจตามหลักนิติธรรม 

 ๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิ ตสาธารณะให้การรับรู้      
การบริการกับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการด้วยไมตรีจิต 

 ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสตามขั้นตอน และระยะเวลา          
ที่ก าหนดได้อย่างเคร่งครัด ด้วยความมุ่งมั่นเต็มความสามารถ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน โดยการน า
เทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวกและรวดเร็วกับผู้รับบริการ 

  

 



 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทาง
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น 

 ๘. มุ่งมั่น ป้องกัน ป้องปราม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง และ          
เปน็รูปธรรม ตลอดจน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๙. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ข้อมูลการบริหารงานการ
ด าเนินงานของโรงเรียนปากจ่าวิทยา ให้สาธารณชนควรทราบ สม่ าเสมอ ตลอดจนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ติชม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือร้องเรียนอย่างชัดเจน  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

 

 
  (นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

 โดยที่  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา  
เรื่องเจตจ านงสุจริต และมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒                               

 ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

 ๑. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   ๑.๑  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานอย่างน้อยตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ . ๒๕๔๖ และไม่ เผยแพร่ข้อมูลมาตรา ๑๔ และ                
๑๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   ๑.๒  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับเหตุการณ์ และความพร้อมของบุคลากร ทรัพยากรในหน่วยงาน 

   ๑.๓  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 ๑.๔  ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ 

 ๒.  แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

   ๒.๑  ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

      ๒.๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจและผู้บริการของโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

      ๒.๑.๒  นโยบาย ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

      ๒.๑.๓  แผนพฒันาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

      ๒.๑.๔  รายงานผลการด าเนินงาน 



      ๒.๑.๕  การจดัซ้ือจัดจ้าง 

      ๒.๑.๖  มาตรฐานและคู่มือการปฏบัติงาน 

      ๒.๑.๗  มาตรฐานและข้ันตอนในการบริการ 

      ๒.๑.๘  ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจหลักที่มีกฎหมายก าหนกให้ต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

      ๒.๑.๙  ข้อมูลข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

   ๓. วิธีการ และขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์             
ของหน่วยงาน  

   ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ท าหน้าที่จัดเตรียมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ 

   ขั้นตอนที่ ๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูล อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลพร้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติ รับรองให้มีการน าข้อมูล
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์  

   ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะท าการตรวจทาน  
ความครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน าขึ้นเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ได้รับจาก
กลุ่มอ านวยการก าหนด ระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบแล้ว
ด าเนินการบันทึก น าข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ 

   ๔.  แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
และสมบูรณ์ของข้อมลู 

ตรวจสอบและ  
อนุมัติการเผยแพร่ 

             ตรวจทาน และน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

หัวหน้าหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้น
เว็บของแต่ละงาน 

เผยแพร่ข้อมูลผ่าน 
เว็บไซต์ของแผนงาน 

ไม่อนุมัติ 



   ๕.  ข้อปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

    ๕.๑  การเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนปากจ่าวิทยา จะต้องได้รับการอนุมัติรับรองจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา ก่อนทุกครั้ง 

    ๕.๒  เมื่อได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา แล้วให้แนบ
รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลจัดส่งไฟล์ข้อมูล เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ด าเนินการต่อ 

    ๕.๓  ควรเลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื่อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม และ
จะต้องไมล่ะเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย 

    ๕.๔  ข้อความและรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้อง
น ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิง แนบท้ายประกอบรายละเอียด 

    ๕.๕  จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

เรื่อง  มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

โดยที่  ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา   
เรื่อง เจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ เพ่ือป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้  

๑.  การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

   การให้ การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด บุคลากรในโรงเรียน จะต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริม การปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์    
อ่ืนใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจาก 
สิ่งอันควรไดต้ามกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวน ที่เหมาะสม
ตามฐานะแห่งตน 

   ๑.๒  การรับทรัพย์สินหรืแประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจาก  
แตล่ะบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

   ๑.๓  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 

 



  ๒.  กรณีจ าเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อันใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว   
โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล
แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

  ๓.  การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในกรณียกเว้นหรือจ าเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความ
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ จึงควรพยายยามหลีกเลี่ยง และควรพึงระวังใน 
การตีมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่ ากว่าความเป็นจริง 

  ๔.  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตาม ข้อ (๑) ให้ใช้บังคับแก่บุคลากรผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 

  ๕.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน    
๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

  ๖.  ผู้บังคับบัญชาจะยิมยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นปกติประเพณีนิยมที่มีการ
ให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได ้

  ๗.  เจ้าหน้าที่รัฐจะกระท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบ
ให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 

  ๘.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยิมยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญที่ให้
ปกติประเพณีและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

  ๙.  ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดี แทนการให้
ของขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๒.  ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง 

  ๑.  ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ เรียกร้องหรือรับ
ค่ารับรองประโยชน์อ่ืนใดจากผู้รับบริการ ผู้รับจ้างผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าในกรณีใดเป็น
การส่วนตัว หรือส่วนรวม ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการใช้ดุลยพินิจพิจารณา ในการปฏิบัติงาน
อย่างไม่เป็นธรรม เกิดความล าเอียง เกิดความล าบากใจ หรือเกิดความไม่เป็นธรมมต่อผู้เกี่ยวข้อง หรืออาจ
เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ 

  ๒.  หากตรวจสอบพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนหนึ่งคนใดกระท าการ
ในทางที่ส่อว่ากระท าโดยทุจริต หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง จากหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



๓.  การเรี่ยไร         

   การเรี่ยไร บุคลากรในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๔๘๗ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางส่งเสริม
การปฏิบัติ กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ซึ่งมีแนวทางส าคัญดังนี้ 

   ๑.  ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร   
พ.ศ. ๒๔๘๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรี 

   ๒.  ห้ามใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการเรี่ยไร 

   ๓.  ห้ามใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการพลเรือนสั่ง ขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลอื่นช่วยท างานเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 

   ๔.  ห้ามมิให้น าผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน อันเกิดจาก 
การเรี่ยไรมาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ 

   ๕.  ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน เพ่ือซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วัน เกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง       
การเลี้ยงรับรองข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจน การมอบของฝาก 
หรือของอภินันทนาการ ที่มีราคาแพง โดยปราศจากเหตุผลปกติตามประเพณีนิยม หากประสงค์จะแสดง
ความยินดี หรือความปรารถนาดี ควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 

   ๖.  ห้ามจัดกิจกรรมที่ก าหนดให้มีการจ าหน่ายบัตร หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีการ
ก าหนดมูลค่า ที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจ าหน่ายบัตรเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
กอล์ฟหรือกีฬาอ่ืน เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้นตาม
กฎหมาย 

   ๗.  ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิน และเวลา
ราชการในการเรี่ยไร เว้นแต่ เป็นกรณีท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับเว้นตามกฎหมาย 

๔.  การรับแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) 

   ๑.  ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกร้อง หรือรับ หรือยอมจะรับ 
“แป๊ะเจี๊ยะ” หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด แม้จะเป็นความสมยอมกันระหว่าง พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองกับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   ๒.  หากตรวจพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งคนใด กระท าการ ไป
ในทางที่ส่อว่าเป็นการกระท าตาม (๑) ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง และเป็นความผิดฐานเจ้าหน้า
พนักงานรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ 

 

 



๕.  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน     

   ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้ 

   ๑.  ติดต่อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนปากจ่าวิทยา เลขที่ ๗๕ หมู่ ๕      
ต าบลควนโส  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

   ๒.  ส่งหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ทางไปรษณีย์ มาที่  โรงเรียนปากจ่าวิทยา เลขที่ ๗๕      
หมู่ ๕  ต าบลควนโส  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐ 

   ๓.  ทางโทรศัพท์ / โทรสาร  หมายเลข ๐๗๔ - ๒๔๑๑๕๒  

๖.  ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

   โรงเรียนปากจ่าวิทยา มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการตามที่มีการร้องเรียน 

๗.  การก ากับติดตามการด าเนินการ 

   โรงเรียนปากจ่าวิทยา มีหน้าที่ในการรายงานเกี่ยวกับจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับ และผลการด าเนินการตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยแต่ละ
ปีงบประมาณให้รายงานทุก ๆ ๓ เดือน ดังนี้  

รายงานครั้งที่ ๑ การด าเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม รายงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม 
ของทุกป ี

รายงานครั้งที่ ๒ การด าเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม รายงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
ของทุกปี 

รายงานครั้งที่  ๓ การด าเนินการตั้ งแต่ เดือน เมษายน – มิถุนายน รายงานภายในวันที่            
๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี 

รายงานครั้งที่  ๔ การด าเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน รายงานภายในวันที่         
๓๑ ตุลาคม ของทุกปี 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

 

 
  (นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

เรื่อง  มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

โดยที่  ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ าจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา  
เรื่อง เจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
ดังนี้ 

๑. ให้ปฏิบัติตามก าหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง และคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยเคร่งครัด 

๒.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ยึดหลักความประหยัด 
ความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ไม่ใช้สินทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ของตน
หรือผู้อืน่  

๓.  ไม่รบังานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงาน 

๔.  ไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

๕.  ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ส าหรับตนหรือผู้อ่ืน 

๖.  ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดอัน
เป็นของหน่วยงานหรือทางราชการ 

๗.  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณา
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือด าเนินการใด ๆ อันเป็นไปในการเลือก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 



๘.  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง หรือ ผู้อื่น 

๙.  ไม่น าบุคลากรของหน่วยงานไปใชเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือ ผู้อื่น 

๑๐.  ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนอนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ฉบับนี้ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

 

 
  (นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 โดยที่  ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา  
เรื่อง เจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนปากจ่าวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑.  ให้ทุกกลุ่มงานในโรงเรียน จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ หลักเกณฑ์ 
หรือมาตรฐาน รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่
คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสู่สาธารณชนให้ทราบ 

๒.  การใช้ดุลยพินิจของระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มต้องเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติให้กระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดด้วยความเป็นธรรมและยึดหลัก           
ธรรมาภิบาล 

๓.  ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องมีร่องรอยปรากฏในเอกสาร ดังนี้  

   ๓.๑  ขั้นตอนแรก การวินิจฉัยข้อเท็จจริง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสาร           
หรือหลักการที่เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาว่าเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพียงพอต่อการ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือไม่ 

   ๓.๒  ขั้นตอนที่สอง รวบรวม ตรวจสอบ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ้างอิงประกอบ
ข้อเท็จจริงตาม ๓.๑ 

   ๓.๓  ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณา ข้อสนับสนุน และข้อเสนอ ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจแต่ละระดับ
จะต้องตัดสินใจว่ากฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ 
และสามารถตัดสินใจใช้อ านาจได้หรือไม่ หรือจะเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของผู้บังคับบญัชาทุกระดับ 



ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กรณีพบว่าบุคลากรคนใดในโรงเรียนปากจ่าวิทยา มีการใช้ดุลยพินิจอันก่อให้เกิดความไม่       
เป็นธรรม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

๑.  ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนปากจ่าวิทยา เลขที่ ๗๕ หมู่ ๕ ต าบลควนโส  อ าเภอควนเนียง  
จังหวัดสงขลา  

๒.  ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ มายัง โรงเรียนปากจ่าวิทยา เลขท่ี ๗๕ หมู่ ๕ ต าบลควนโส  
อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา ๙๐๒๒๐ 

๓. ทางโทรศัพท์หมายเลข / โทรสาร  ๐๗๔ - ๑๔๑๑๕๒    

๔.  ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.pjw.ac.th  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

 

 
  (นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.pjw.ac.th/


 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยที่  ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา  
เรื่อง เจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในงานจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอน วิธีการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ป้องกันการทุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ลดปัญหาการร้องเรียนโรงเรียน   
ปากจ่าวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้  

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๑.  การจัดท าแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง 

 ก่อนด าเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดท าแผนประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้างให้
เป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ 
 ๒.  การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบ   
รปูรายการ งานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ๒.๑  ให้แต่งตั้งคณะกรรมกรรมหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ ง        
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ 
โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้น ๆ   
  ๒.๒  ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ที่ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ของโรงเรียนปากจ่าวิทยา เป็นหลัก 
  
 



 ๓.  การก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง
พร้อมประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการการค านวณราคากลางในเว็บไซต์โรงเรียน        
ปากจ่าวิทยา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ทั้ งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
 ๔.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๔.๑  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ 
   ๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ แต่ละวิธีโดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุ นั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ ของหน่วยงานจะ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕  
   ๔.๓  กรณีจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-bidding) ตามหลักเกณฑ์ก าหนดต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง และร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เพ่ือรับ ฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์โรงเรียนปากจ่าวิทยา การศึกษา และกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๕.  การด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
   ด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด และประโยชน์ของโรงเรียนปากจ่าวิทยา เป็นหลัก ไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการที่จัดซื้ อจัดจ้างหรือข้อมูลที่ เอ้ือประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้ าจนท าให้ เกิดการได้        
เปรียบเสียเปรียบ  
 ๖.  การด าเนินการตามสัญญา 
   ๖.๑  การจัดท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความ
เห็นชอบของโรงเรียนปากจ่าวิทยา  
   ๖.๒  การตรวจรับพัสดุต้องเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ
งานที่ก าหนดไว้ตามสัญญาพร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
   ๖.๓  การบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐  
 การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนปากจ่าวิทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้า
ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ของโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
 ๒.  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนปากจ่าวิทยาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัย
หน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้างกับโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
  
 
 



 ๓.  ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ ใต้บังคับบัญชา         
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็น
ความผิดทางวินัย   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

 

 
  (นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยที่  ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา  
เรื่อง เจตจ านงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนปากจ่าวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการบริหารและ
จัดการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑.  ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนปากจ่าวิทยา ผ่านทาง
เว็บไซต์ ITA และช่องทางอ่ืน ๆ ต่อสาธารณะเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้งเปิด

โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนปากจ่าวิทยา 

๒.  ให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและด าเนินงานของโรงเรียนปากจ่าวิทยา เช่น โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๔๑ ๑๕๒ 
เว็บไซต ์จกหมายกล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น  

 ๓.  ก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ระบบ รูปแบบ และ ผลการด าเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการด าเนินงานนั้น ๆ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา การด าเนินงานของโรงเรียนปากจ่าวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ       
มากยิ่งขึ้น 

 ๔.  ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวม 
และรายข้อในมิติต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ โดยรายงานผลต่อบริหาร และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน   
 
 
 
 
 



  ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            

 

 
  (นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา 
 

 
 

 




