เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

******************************
เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปี ระสิทธิภาพและ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทางมาตรการกลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานใน การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดาเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนให้มี ประสิทธิภาพ
จึงกาหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ไว้ดังนี้
๑. คานิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้
๑.๑ “ร้องเรียน”หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์หรือมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๑.๒ "เจ้าหน้าที"่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการในสังกัด
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมและให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไม่ว่าจะจัดจ้างเป็นราย
เดือน รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
๑.๓ "หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๒. การดาเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรือ่ งร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน
หรือ ผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น
ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทาง วิธีการคู่มือหรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม และไม่ใช้กบั กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน
หรือเป็นผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงาน
๓. ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการจัดทาคาสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดจานวนอย่างน้อย
๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับปฏิบัติการหรือระดับชานาญงาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าทีร่ ับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
๔. กรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถแต่งตัง้
ข้าราชการในระดับอื่นและจานวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม
๕. เจ้าหน้าที่รบั เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้
๕.๑ รับเรื่องร้องเรียนที่มกี ารร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานหรือส่งจดหมายถึงหน่วยงาน
โดยตรงหรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๕.๒กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรูร้ ับผิดชอบของหน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน
เพื่อให้ผู้รอ้ งเรียนไปดาเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่รบั ผิดชอบ
๕.๓ รายงานผูบ้ ังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน ๓ วันทาการ นับแต่ที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียนตามข้อ ๕.๑
๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้
๖.๑ รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบภายใน ๕ วันทาการนับ แต่ที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียนตามข้อ ๕.๓
๖.๒ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ / หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕
วันทาการนับแต่ที่ได้รับรายงานการ ร้องเรียนตามข้อ ๕.๓ ทั้งนี้ หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด
ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ต่อผูบ้ ังคับบัญชา ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕
วันทาการ
๗. กรณีเจ้าหน้าทีร่ ับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียน
ให้เป็นดุลยพินจิ ของผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรือ่ งร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดาเนินการ
๘.หน่วยงานสรุปและรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนไว้และรายงานผลตามรอบ
การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. หากมีปญ
ั หาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ให้ผบู้ ังคับบัญชาของ
สถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นทีส่ ุด
๑๐. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้พร้อมกับคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ ับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานไว้ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

******************************
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมในฐานะทีเ่ ป็นโรงเรียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดให้
มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของครูบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสานักงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุก
ภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมต้องปฏบิีงานตามนโยบายน้
ตั
ีโดยไมเีข้าไปเกีย่วข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒. บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมต้องไม่เรยกร้องีจัดหา หรือรับสีินบน เพี่อประโยชน์
ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม หรือประโยชน์ของผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
หรือประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องในลักษะอื่นใด
๓.บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมต้องไม่เสนอว่าจะทาให้สัญญาว่าจะทาให้หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการไม่กระทาการหรือ
ประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔.บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน
จะต้องรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมทันที
๕. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมคานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบนโดยไม่ดาเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
๖. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกชนิด การดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่ สัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๗. การดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเห็นสมควรกาหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสมคิด สิทธิส าร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

******************************
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนตามภารกิจและเป็นปัจจุบนั ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาค
ม ได้ตามที่ได้ประกาศเจตจานงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกาหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สารธารณะ ดังนี้
๑. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
๑.๑ ผู้ได้รับแต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าทีเ่ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม www.psp32.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วยข้อมู ลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทาเนียบผู้บริหาร อานาจ
หน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ
๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าทีส่ นับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผรู้ ับผิดชอบสาหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางทีร่ ับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
๒. การกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ ให้หัวหน้ากลุม่ งาน ดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน และกากับให้มีการรายงานผล โดยส่ง
ข้อมูลให้บุคคลผู้รบั ผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยจัดทาสถิตกิ ารให้บริการและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทุก ๖ เดือน
และรายงานผลต่อผูอ้ านวยการโรงเรียนทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบ
ในการ พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยในมาตรา ๖๕ กาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนา ประเทศ รวมทัง้ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓/๑ กาหนดว่า ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คานึงถึง ความ รับผิดชอบของผูป้ ฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มปี ระสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดาเนินงาน ตามแนวนโยบายของผูบ้ ริหาร
เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน จึงได้กาหนดมาตรการ กลไก
ในการให้ ผูร้ ับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ดังนี้
๑. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ให้ผรู้ ับบริการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตาม
ภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้
๑.๑ การมีสว่นร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนไพศาลพิทยาคมจะนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้องทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมผ่านช่องทางต่าง ๆทีห่ ลากหลาย
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่ง
ผลสาเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน
๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเปิดโอกาสให้ผู้รบั บริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข
รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรม

๒. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้กาหนดกรอบขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงานในการให้ผรู้ ับบริการผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การทบทวนผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สาคัญของโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคมเพื่อทบบทวนและจัดทายุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์โรงเรียน
ไพศาลพทยาคมไปสู่การปฏิบัติงาน ิ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูร้ ับบริการได้
๒.๒ การกาหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผรู้ ับบริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วเิ คราะห์ข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงาน
๒.๓ จัดให้มผี ู้แทนหรือแต่งตัง้ กรรมการผู้ทางานจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียผู้รบั บริการในการ
ดาเนินงาน (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ ๒.๑)
๒.๔ จัดให้มีช่องทางทีห่ ลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รบั บริการหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพือ่ พัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจให้มปี ระสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์สาคัญของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๒.๖ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการดาเนินงาน ผลการ
สารวมข้อ ๒.๕ พร้อมทัง้ สรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเพื่อนาข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ ยพินิจ

******************************
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีหน้าทีจ่ ัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บุคลากรและผูท้ ี่มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่กาหนดไว้
ซึ่งในการปฏิบัตหิ น้าที่บริหารโดยผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคมเป็นผู้กาหนดนโยบายการปฏิบัตงิ าน
ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มีอานาจในการสัง่ การอนุญาต อนุมัติ เพือ่ ปฏิบัตงิ านภายใน
หน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกาหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มอี านาจ ในการตัดสินใจอนุญาต
อนุมัติ หรือมี คาสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินจิ อย่างเพียงพอ
และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล จึงได้กาหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารไว้ ดังนี้
๑. การกากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ตามภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อม
๒. การกากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อน
ตาแหน่งในการฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการลูกจ้างประจาพนักงานราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
๓.
การรายงานผลดาเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อพิจารณาและใช้ดุลยพินิจ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

******************************
เพ่ีอให้การดาเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ได้กาหนดกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
๑. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม
กากับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลือ่ นการดาเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และการร่วมกันป้องกัน การ
กระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน
๓. กาหนดให้มมี าตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณี
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดาเนินการถึงที่แล้วปรากฎ
ว่ามีผู้กระทาผิดจริง ให้พจิ ารณาให้ยกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือ
พยานตามควรแก่กรณี
๔. กาหนดจรรยาบรรณสาหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
๔.๑ การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๒ การไม่นาความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของโรงเรียนไปแสวงหาผลประโยชน์
สาหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๓ การไม่รบั งาน หรือปฏิบัติงานภายนอก
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์
ของโรงเรียนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๔ การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม
๕. กาหนดให้ทกุ หน่วยงานในสังกัด จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม

๖. กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่ บุคคล เพื่อ
สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗. กานดให้มีการดาเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด สาหรับ
บุคลากรที่กระทาความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทัง้ ใน
ฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน
๘. กาหนดให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รายงานผลการดาเนินการทีเ่ กี่ยวกับเรื่องการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม ต่อที่ประชุมโรงเรียนไพศาลพิทยาคมทราบ อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

******************************
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและ
สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึง
กาหนดให้มมี าตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทาการหลังจากวันที่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณ
๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กาหนด
๓. กาหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาที่
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มผี ลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดารงตาแหน่งทีท่ าหน้าที่ซับซ้อน
๖. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา ดังนี้
๖.๑ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผูเ้ สนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานทีป่ ฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่
๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทัง้ ประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะทีม่ ีผลต่อการปฏิบัตหิ น้าทีห่ รือไม่
๗. ให้เจ้าหน้าทีร่ ายงานผลการปฏิบัตงิ านเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ผู้อานวยการโรงเรียน ทราบเป็นประจาทุกเดือน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

