รายงานผลการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข้อ o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
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ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะ
กำหนดระเบียบ ในการให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หรือความปลอดภั ยก็ไ ด้โ ดยคำนึง ถึง ความสะดวกของประชาชนผู ้ข อตรวจดู ข้อ มู ล ข่ าวสารด้ ว ย
นอกจากนั้นเพื่อความเหมาะสมใน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในความรับผิดชอบของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ให้ดำเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จึงกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้
๑. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประกอบด้วย
๑.๑ โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน
๑.๒ สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะนำหน่วยงาน
๑.๓ ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น
- นโยบายของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
- แผนงาน /โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- คู่มือปฏิบัติงาน หรือ คำสั่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์
- การเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูล
เฉพาะราย ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดทำขึ้นซึ่งต้องไม่
เป็นประโยชน์ทางการค้า
๒. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอื่น ๆ เช่น
- ผ่าน LINE
- ผ่าน FACEBOOK
- ผ่าน E-MAIL เป็นต้น
๓. ข้ อ มู ล ที ่ ไ ม่ ส ามารถเปิ ด เผยได้ คื อ ข้ อ มู ล ในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
๔. วิธีการและขั้นตอนในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
๔.๑ ให้ฝ่ายทุกกฝ่ายจัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่
-/ประชาชนตรวจดู...
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ประชาชนตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข้ อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของโรงเรียน ในส่วนที่
ไม่สามารถเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนด
๔.๒ การดำเนินงานในข้างต้น ให้ผู้รับผิดชอบงานทุกฝ่าย เป็นผู้พิจารณาและมีการ
รายงานผลการจัดทำข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบในห้วงเวลาที่กำหนดได้รับทราบจำนวน
๖ เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายนและเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตาม รายงานที่
หน่วยงานกำหนด
๔.๓ การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชนให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มคำ
ขอตามที่โรงเรียนกำหนดและให้หัวหน้างานเป็นผู้อนุมัติพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตต่อไป
๔.๔ ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธี
ปฏิบัติกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
๔.๕ ให้ผู้รับผิดชอบงานทุกฝ่ายจัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารในความ
รับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อการข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
๔.๖ ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายสำเนา
ข่าวสารที่อยู่ ในความดูแล ควบคุม ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของบุคคลใดหรือข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้ผู้รับผิดชอบแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบและเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเสนอคำคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลา
สิบห้าวันนับตั้งวันที่ได้รับแจ้ง
๔.๗ กรณีข้อมูลมีจานวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์สานักงาน เช่น
คัดลอกไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้นการจัดทำสำเนาที่มีคำ
รับรองสาเนาถูกต้องของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง
โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน
๔.๘ การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซด์ มีขั้นตอน ดังนี้
๑) การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN )
๓) ควรเลือกใช้ ค ำอธิ บาย /ภาพประกอบ เนื้อหาที ่ม ีค วามถูก ต้องและมี ค วาม
เหมาะสมและควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งได้
๔) ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้อง
นำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด
ข่าว
๕) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่ง
แก้ไขโดยพระราชบัญ ญั ติว ่า ด้วยการกระทำความผิด เกี ่ยวกั บ คอมพิว เตอร์
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐
-/กรณีข้อมูลข่าวสาร...
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กรณีข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่ า วสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมาตร ๙ และข่ า วสาร ประกาศ กิ จ กรรม
ดำเนินงาน มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
๑) ผู้ที่รับ ผิ ด ชอบกรอกแบบฟอร์ มการขออนุม ัติ น ำข้ อมู ลข่า วสารเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะผ่านเว็ บไซต์ ของโรงเรียนธรรมโชติ ศึก ษาลัย เพื่อให้ผู้อ ำนวยการ
โรงเรียนพิจารณาอนุมัติ
๒) เมื ่ อ ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ยนธรรมโชติศ ึ ก ษาลัย อนุ ม ั ต ิ แ ล้ ว ผู ้ ท ี ่ผ ิ ด ชอบจั ดส่ง
ข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ มอบให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ต่ อ สาธารณะผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย นธรรมโชติ ศ ึ ก ษาลั ย ที ่ ไ ด้ ร ั บ แต่ ง ตั้ง
นำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๕. การกำกับติดตาม มาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๕.๑ ผู้ที่ได้มอบหมายให้หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN )
๑) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (ADMIN )
๒) เจ้าหน้าที่ธุรการ
๓) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๕.๒ ผู้ควบคุมและกำกับการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
(๒) ที่อยู่ติดต่อเว็บไซต์ โทร 035 - 578088
การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมี
การบริการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ การบริการให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจสร้างความประทับใจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตามพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญ ญัติระเบี ยบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์ก ำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของภารกิจ นั้นโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้กำหนดมาตรการเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ส่วนราชการ
ในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้องนำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อย่างเป็นอิสระและเป็นระบบ
โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นการปรึกษา หารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและ
นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นที่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นห่วง
ไปเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนา วิธีการปฏิบัติงานของโรงเรี ยน
ธรรมโชติศึกษาลัย
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหรื อ
เกี่ยวข้อง ในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนโครงการและวิธีการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีหน้าที่จัดระบบ อำนวยความสะดวกยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับ ภาคประชาชน
ผู้ปกครองนักเรียนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาท
เป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทเต็มในการ
ตัดสินใจการบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของโรงเรียน
ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้
ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าของการดาเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุน

-/จึงประกาศให้ทราบ...
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงาน เมื ่ อ วั นที่ 5 มกราคม 2559 โดย
เจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมทั้ง ความพยายามในการ
ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่ วยงานภาครัฐของประเทศไทยในการ
ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment : ITA) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานโดยที่ผู้บริหารจะต้องมีจิตสำนึก
ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและมุ่งนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตโดยแสดงเจตนารมณ์ ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการบริหารงานอย่ างมีคุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
หากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชน
เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นไปด้วยความ
มีคุณธรรมและโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดนโยบาย ไว้ดังนี้
1. นโยบายด้านความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเข้ าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ข้ อมูลการดำเนินภารกิจตาง ๆ ของหน่วยงาน เปิ ดโอกาสให้ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ า มามี
ส่วนรวมและตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานและแก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
มาตรการ ดังนี้
1.1 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
1.1.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน
ทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.1.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน
สามารถตรวจสอบข้อ มู ลการจั ดซื ้อ จัด จ้ างได้โ ดยมี องค์ ประกอบชื่อโครงการงบประมาณผู้ ไ ด้ รั บ
คัดเลือก วิธีการจัดหา
1.1.3 กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหนาที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-/1.2 ให้ดำเนินการ...
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1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้
1.2.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
1.2.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
1.2.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ
1.2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียน ดังนี้
1.3.1 มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของโรงเรียน
1.3.2 มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือ
สื่ออื่น ๆ
1.3.3 มีการเผยแพร่ขอ้ มูลการดำเนินงานของโรงเรียนทางสื่อต่าง ๆ
1.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
หลัก ดังนี้
1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
1.4.2 จัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
1.4.3 ดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก
2. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทำให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุ จริต ต่อหน้ าที ่ โดยไม่ ใช่ตำแหน่ ง หน้าที่ในการเอื้ อ
ประโยชน์หรือรับสินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้
2.1 ผู้บริหารของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต้องไม่เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
2.2 ครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์
อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก
2.3 ครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
2.4 ครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญ ญา
โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน
2.5 การดำเนินงาน/การอนุมัติต่ าง ๆ ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จะต้องไม่มีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่ วยงาน หมายถึง มีการกำหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติง านและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน โดยมีมาตรการ ดังนี้
-/3.1 ให้มีการปฏิบัติงาน...
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3.1 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทำ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่ มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
3.2 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้ วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนและจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
3.3 ครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้ นตอน
อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ
3.4 ครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
3.5 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี
3.6 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสัมมนาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
3.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปรงใส และตรวจสอบได้
3.8 มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
3.9 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตามให้คำแนะนำและร่ วม
แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.10 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ มีความพร้ อม
อย่างสม่ำเสมอ
4. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนัก
และให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส โดยมีมาตรการ ดังนี้
4.1 ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้แก่ ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รับทราบและถือปฏิบัติร่ วมกันตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.2 ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือสื่ออื่น ๆ
5. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของครูและบุคลากรให้ผู้ติดต่อขอรับ
บริการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านชองทาง ดังนี้
5.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
5.2 ทางจดหมาย โดยส่งมาที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เลขที่ 103 หมู่ 4 ตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
5.3 โทรศัพท์ 035 - 578088
5.4 ติดต่อผ่านทางเว็บไซด์ http://www.tcschool.ac.th/
-/6. ให้ฝ่ายบริหารงาน...
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6. ให้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนับแต่วัน
เริ่มต้นปงบประมาณ เพื่อเสนอต่ อผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และฝ่ายงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศฉบับนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ถือปฏิบัติตาม
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และกำหนดให้ผู้ ที่ไ ด้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วน
ราชการ หรือจำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิเสนอคำร้องทุกข์
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน ด้วยความ
รวดเร็ว เป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย และประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จึงกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่ า “ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย”
2. บทนิยามในประกาศนี้
“ขอร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรีย น หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้ าที่ใน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
“ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้ อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้ เงิน
หรือทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ไม่วา่ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ ก็
ตาม และให้หมายความถึง การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มา
ติดต่อยังโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/
การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายจากการกระทำตามที่ร้องเรียน
-/“เจ้าหน้าที่”...
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“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีชื่อ
เรียกอย่างอื่นในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
“ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่ องทางต่างๆ ที่ใชในการรับเรื่องร้องเรียน
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์
3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทำความผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว
3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน
3.2.7 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยาน
บุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 กรณีที่มีผู้รองเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม
และบันทึก ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนหรือแจ้งผู้ร้องเรียนทำเป็นหนังสือส่งมายัง โรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย
3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ
3.6 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.6.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีในรายการตามข้อ 3.2
4. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
4.1 ส่งขอร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4.2 ทางโทรศัพท์ 035 – 578088
-/4.3 ทางโทรสาร...
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4.3 ทางโทรสาร 035 – 578089
4.4 ทาง E-mail tc_school@yahoo.co.th
4.5 ทางเว็ปไซต์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย : http://www.tcschool.ac.th/
5. การดำเนินงาน ติดตาม และรายงาน
5.1 เมื่อโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้
พิจารณาจำแนกเรื่องส่งไปยังฝ่ายงานที่ถูกร้องเรียนเพื่อดำเนินการภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่
ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการดำเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
5.2 กรณีฝ่ายงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วย
งานที่ถูกร้องเรียนสำเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน 15 วัน
ทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น
5.3 ฝ่ายงานที่ร้องเรียนดำเนินการตามข้อรองเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้กลุม่
กฎหมายและคดี เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการดำเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ
5.4 เมื่อฝ่ายงานที่ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ขอยุติแล้วแจ้งผล
การดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้สำเนาแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าว
ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้
ร้องเรียน
5.5 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6
เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปี งบประมาณ เพื่อเสนอต่ อผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ดำเนินการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และดำเนินงาน
ตามนโยบายด้วยความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตคอร์รั ปชั่นทุกรูปแบบ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการ ดังนี้
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับสินบน ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
๑. ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรของโรงเรี ยนธรรมโชติศ ึ กษาลัย ปฏิ บ ั ต ิ ต าม ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๒. ห้ามครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การ
รับ เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทาง
ราชการจัดให้ทั้ง ในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายในของส่วนราชการ รวมถึง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม
ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน จากปู่ ย่า
ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ใน
ความเป็นญาติ เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
การรับทรัพย์สินในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติ
บุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สิน จากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ำกัดจานวนใน
การรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาส
ต่างๆ โดย ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสั ง คม
เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
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๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสัง คม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและ
ของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย
๔. ห้ามครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ให้ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน
โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มี
มูลค่า เกิน ๓,๐๐๐ บาท มีได้
๕ ห้ามครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนี้มี
ราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติใน
การประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค วาม
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จะต้องแจ้ง
รายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ในทันทีที่ สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บัง คับบัญ ชาวินิ จฉัยว่ ามี เหตุผ ลความจำเป็ น
เหมาะสมหรือสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันทีหากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดโดยเร็ว
๘. ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรของโรงเรี ย นธรรมโชติ ศ ึ ก ษาลั ย ปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อ ง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๙. ห้ามมิให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้
สวัสติการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บัง คับบั ญชาหรือ
สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
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กระบวนการจัดการตรวจสอบการรับสินบน
๑. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องดำเนินการ
๑.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่โรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย
๑.๒ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เลขที่ 103
หมู่ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
๑.๓ E-Mail หรือซ่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
tc_school@yahoo.co.th
๒. กระบวนการการแก้ปัญหา ดำเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
โร ง เร ี ย น ธ รร มโ ชติ ศ ึ ก ษาลั ย ซ ึ ่ ง เผยแพ ร่ บ นเว ็ บ ไซ ต์ โร งเรี ย นธร รม โ ชติ ศ ึ ก ษาลั ย
http://www.tcschool.ac.th/
ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการรั บ แบบ
รายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานผู้อานวยการ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้กำหนดมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ การดำเนินงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ให้ครอบคลุม
ถึง การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุ น และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ให้ครอบคลุมถึงการ
สอดส่ อ งและร่ ว มกั น ป้ อ งกั น การกระทำที ่ เ ข้ า ข่ า ยการขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยาน
๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเป็นพยาน
กรณี เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการ
ถึงที่สุดแล้วปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่
บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน ตามควรแก่กรณี
๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ดังนี้
๔.๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๒ การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๓ การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอกที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๔.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน
อนุมัติ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือ
หน่วยงานอื่น ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม
5. กำหนดให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดประชุมชี้แจง อบรม
และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้าง ความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เป็นไปตามแผนปฏิบ ัติก าร
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5
-/6. กำหนดให้มกี าร...
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6. กำหนดให้มีการดำเนิ นการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและ
เด็ดขาด สำหรับบุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
7. เมื ่ อ ผู ้ ใ ดพบเห็ น การกระทำที ่ เ ข้ า ข่ า ยการขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม สามารถดำเนินการ
7.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่โรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย
7.๒ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เลขที่ 103
หมู่ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
7.๓ E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
http://www.tcschool.ac.th/
ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการรั บ แบบ
รายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

Integrity and Transparency Assessment Online 2022

18

ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ขอบส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เป็นหลักสำคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึ ง ได้ ประกาศเจตจำนงสุ จ ริ ตในการ
บริหารงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมการทำงานในองค์กร
และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าว
และให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจเพื่อเสริมสร้างความโปร่ง ใสและป้องกันการทุจริตตลอดจนใช้เ ป็นแนวทางปฏิบั ต ิ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ
๑.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต กำกั บ ดู แ ล และติ ด ตามการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ตลอดจนการใช้ ด ุ ล พิ น ิ จ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศข้อบังคับคำสั่งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้อง ชอบธรรม ยอมรับ นับถือ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือ
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนำมาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
๑.๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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๒. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๒.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ คาสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย
๒.๒. ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๒.๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
๒.๔. มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง
หลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและ
โปร่งใส
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายสุขวิทย์ ปู้ทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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