
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 ....................................................................  

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบากระทรวงศึกษาธิการ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญท้ังนี้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  
การน า ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  

1. การปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องมีแนวทาการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  ไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  

2. การใช้งบประมาณ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

3. การใช้อ านาจ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  การมอบหมาย
งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องมีการจัดท า แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ  และน าไปปฎิบัติ รวมไป
ถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องทบทวนนโยบาย ที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี ้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต ภายในหน่วยงานรวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ
ผ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  ไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องมีแนวทาง ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก



ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จะต้องเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง
ค าชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน  ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  

9. การเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ   
(3) การบริหารเงินงบประมาณได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ   
การจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส  ให้

เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต  
10.1 โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

10.2 โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจิต  ได้แก่  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  



10.3 โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวต้องด าเนินการทบทวนและจัดท า มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

10.3.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
10.3.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
10.3.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
10.3.4 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
10.3.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
10.3.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  
10.3.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
.........................................................................  

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย ของระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและภารกิจที่ก าหนดไว้ซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่บริหารโดยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวเป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็น 
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ  มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายก าหนด  ให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมี 
ค าสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ  มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนดุลยพินิจ ของผู้บริหารไว้ ดังนี้  

1. การก ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม   

2. การก ากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรมการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมอบหมายงานที่เป็นธรรม
เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ  

3. การรายงานผลการด าเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและ   
ใช้ดุลยพินิจต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564  

 

 
(นางธราภรณ์   จิตรสม)  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 


