ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

******************************
เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวาง
แนวทางมาตรการกลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนให้มี ประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้
๑. คำนิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้
๑.๑ “ร้องเรียน”หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์หรือมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๑.๒ "เจ้าหน้าที่" หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมและให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไม่ว่าจะจัดจ้างเป็นราย
เดือน รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
๑.๓ "หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๒. การดำเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือ
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทาง
วิธีการคู่มือหรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม และไม่ใช้กับ
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
๓. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดจำนวนอย่างน้อย
๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญงาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
๔. กรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถแต่งตั้ง
ข้าราชการในระดับอื่นและจำนวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม
๕. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้
๕.๑ รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานหรือส่งจดหมายถึงหน่วยงาน
โดยตรงหรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๕.๒กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน
เพื่อให้ผู้ร้องเรียนไปดำเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ

๕.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียนตามข้อ ๕.๑
๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้
๖.๑ รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบภายใน ๕ วันทำการนับ แต่ที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียนตามข้อ ๕.๓
๖.๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ / หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่ที่ได้รับรายงานการ
ร้องเรียนตามข้อ ๕.๓ ทั้งนี้ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
๗. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียน
ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดำเนินการ
๘.หน่วยงานสรุปและรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้และรายงานผลตามรอบ
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของ
สถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
๑๐. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคดิ สทิธสิาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

******************************
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้
มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุก
ภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมต้องปฏิบัติงานตามนโยบายน้ีโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒. บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษะอื่นใด
๓.บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำให้หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือ
ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
๔. บุคลากรของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน
จะต้องรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมทันที
๕. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบนโดยไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
๖. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็น ไปตามนโยบายนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคดิ สทิธสิาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

******************************
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพือ่ ให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนตามภารกิจและเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยา
คมได้ตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สารธารณะ ดังนี้
๑. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
๑.๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม www.psp32.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วยข้อมู ลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทำเนียบผู้บริหาร อำนาจ หน้าที่
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ
๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทัง้ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
๒. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และกำกับให้มีการรายงานผล โดยส่ง
ข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทุก ๖ เดือน และรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคดิ สทิธสิาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบ ในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา ๖๕ กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย การพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
กำหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึง ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน
ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดมาตรการ กลไก ในการให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ดังนี้
๑. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตาม
ภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้
๑.๑ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนไพศาลพิทยาคมจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้องทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมผ่านช่องทางต่าง ๆที่หลากหลาย
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่ง
ผลสำเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน
๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข
รวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม

๒. โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคมเพื่อทบ
บ ทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์โรงเรียน
ไพศาลพิทยาคมไปสู่การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้
๒.๒ การกำหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน
๒.๓ จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบริการในการ
ดำเนินงาน (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ ๒.๑)
๒.๔ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรีย นไพศาลพิทยาคม
๒.๖ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการ
สำรวมข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคดิ สทิธสิาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

******************************
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่บริหารโดยผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคมเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายใน หน่วยงาน
โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติ หรือมี
คำสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนี้
๑. การกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
๒. การกำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อน
ตำแหน่งในการฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และ
มอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ
๓. การรายงานผลดำเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาและใช้ดุลยพินิจ
ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมคดิ สทิธสิาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

******************************
เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้กำหนดกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม
กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และการร่วมกันป้องกัน การ
กระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน
๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณี
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการถึงที่แล้วปรากฎ
ว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณาให้ยกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือ
พยานตามควรแก่กรณี
๔. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง
๔.๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๒ การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของโรงเรียนไปแสวงหาผลประโยชน์
สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์
ของโรงเรียนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม
๕. กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม
๖. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่ บุคคล เพื่อ
สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

๗. กำนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด สำหรับ
บุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งใน
ฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน
๘. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมโรงเรียนไพศาลพิทยาคมทราบ อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

******************************
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและ
สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึง
กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด
๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาที่
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ซับซ้อน
๖. เจ้าหน้าทีม่ ีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้
๖.๑ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ
๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่
๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
๗. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบเป็นประจำทุกเดือน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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