
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

การประกาศเจตจำนงค์สุจริตและโปร่งใส 
ของคณะผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



 

 

 

 

                                                              

ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการเพื่อป้องกนัการรบัสินบน 

.......................................................................... 

  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดัน เรื่องการป้องกันและปราบปราม       
การทุจรติ มุ่งเน้นการปฏบิตัภิารกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส เป็นธรรมตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ี
จงึได้ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัการรบัสนิบน ไว้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏบิตัขิองโรงเรยีน
บ้านสนัป่าสกั รวมทัง้เป็นค่านิยมร่วมส าหรบัองค์กรและบุคลากรทุกคนพงึยดึถือเป็นแนวทางปฏบิตัิ 
ป้องกนัปัญหาในการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นของเจา้หน้าที่จากการใชต้ าแหน่งหน้าทีร่าชการในการปฏบิตั ิ
หรอืงดเวน้การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเพือ่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคลหนึ่ง ดงันี้ 
๑. การให้หรือรบัของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใด 
   แนวทางปฏิบติั 

 ๑) คณะครูและบุคลากรต้องไม่ถามน าถึงการให้ หรอืรบัของขวญั ของที่ระลึก ของก านัลหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

 ๒) คณะครูและบุคลากรต้องไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี  
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทงิ การรบับรกิาร การรบัการ
ฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

 ๓) คณะครูและบุคลากรต้องไม่ยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลในครอบครวั ใหห้รอืรบัของขวญั
หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที่ 

 ๔) กรณีจ าเป็นต้องรบัหรอืต้องให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรอืตามปกติ
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรกัษาไมตรี มิตรภาพ ความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับ
ของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลและหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แนใจว่าได้ปฏิบัติตาม

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน 

 



กฎหมายระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งแล้ว โดยสิง่ของหรอืของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดที่รบัหรอืให้แก่กนั
นัน้ ตอ้งมมีลูค่าในการรบัจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 

 ๕) การให้หรอืรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรอืจ าเป็นนัน้ อาจเสีย่งต่อความ
เป็นกลางในการปฏิบตัิหน้าที่ในปัจจุบนัหรอือนาคตได้ และควรพงึระวงัในการตีมูลค่าของขวญัหรือ
ประโยชน์อื่นใดต ่ากว่าความเป็นจรงิ 

 ๖) ควรใชบ้ตัรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใชบ้ตัรแสดงความยนิดแีทนการใหข้องขวญั 
เพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ อกีทัง้เพื่อประโยชน์ในการเสรมิสรา้งทศันคตใินการประหยดั
ใหแ้ก่คณะครแูละบุคลากร 

๒. การเรี่ยไร 

    แนวทางปฏิบติั 

 ๑) ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการ  เรี่ยไร
พุทธศกัราช ๒๔๘๗ ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมตคิณะรฐัมนตร ี

 ๒) หา้มใชห้รอืแสดงต าแหน่งหน้าทีร่าชการใหป้รากฎในการเรีย่ไร 

 ๓) ห้ามใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะขา้ราชการ สัง่ ขอร้อง หรอืบงัคบัให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรอืบุคคล
อื่นช่วยท าการเรยีไรทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบยีบและขัน้ตอนของกฎหมาย 

 ๔) หา้มมใิหน้ าผลการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัขิองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลอื่นทีเ่กดิจากการเรี่ยไร
มาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลอื่น เกดิความเดอืดรอ้นหรอืเกดิความอดึอดัใจ 

 ๕) ห้ามเรี่ยไรจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเพื่อซื้อของขวญัให้ช้าราชการชัน้ผู้ใหญ่    
หรือผู้บังคบับัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วนัเกิด วนัขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง     
การเลี้ยงรบัรองขา้ราชการผูใ้หญ่หรอืผูบ้งัคบับญัชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจนการมอบของฝาก 
หรอืของอภนิันทนาการซึ่งมรีาคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกตปิระเพณีนิยม หากประสงค์จะแสดง
ความยนิดหีรอืความปรารถนาด ีควรใชบ้ตัรอวยพรหรอืการลงนามในสมุดอวยพรแทน 

 ๖) ห้ามจดักจิกรรมที่ก าหนดให้มกีารจ าหน่ายบตัรหรอืบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิที่มกีารก าหนด
มูลค่าทีแ่น่นอน เช่น การจ าหน่ายบตัรเขา้ชมการแสดง การจ าหน่ายบตัรเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักอล์ฟ
หรอืกฬีาอื่น เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ด้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรอืได้รบัยกเว้นตาม
กฎหมาย 



 ๗) ห้ามใช้สญัลกัษณ์ ตราสญัลกัษณ์ หรอืทรพัยากรของรฐั เช่น บุคลากร ทรพัย์สนิและเวลา
ราชการในการเรีย่ไร เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัยกเวน้ตามกฎหมาย 

๓. การเรียกรบัทรพัยสิ์นหรือปรโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในถานศึกษา 

    แนวทางปฏิบติั 

 ๑) คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านสนัป่าสกัต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ    
เรยีกรบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ตอบแทนเพือ่โอกาสในการเขา้เรยีนในโรงเรยีนบา้นสนัป่า
สกั 

 ๒) แจง้ให้คณะครูและบุคลากรถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการรบัเงนิหรอื
ทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหส้ถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเคร่งครดั เพื่อป้องกนัปัญหาการเรยีกรับทรพัยส์นิ
หรอืประโยชน์ตอบแทนเพือ่โอกาสในการเขา้เรยีนในสถานศกึษา "แป๊ะเจีย๊ะ" 

๔. ค่ารบัรองท่ีเป็นค่าใช้จ่ายสุมเส่ียงหรือมีโอกาสสูงในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

     แนวทางปฏิบติั 

 ๑) คณะครูและบุคลากรพงึระมดัระวงัและหลกีเลีย่งการเลี้ยงรบัรอง ทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจใน
การปฏบิตังิานและอาจท าใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจผดิได้ 

 ๒) คณะครูและบุคลากรไม่พงึรบัหรอืใหค้ ารบัรอง อาท ิการเลี้ยงรบัรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม 
การเลี้ยงรบัรองในรูปแบบการกฬีา การท่องเที่ยว ซึ่งเหน็ได้ชดัว่าให้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจูงใจใหใ้ช้
ดุลพนิิจ/อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ห ้

 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 

                   

                                                                    
            (  นายสุดสาคร    จนัทะล่าม  ) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           

ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจ้าง 

.......................................................................... 

   เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิในการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจดัซื้อจดัจ้าง และแสดงความ
มุ่งมัน่ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส          
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตรวจสอบได ้มกีารแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม รวมทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวต้ามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖ โรงเรยีนบ้านสนั
ป่าสกั จงึก าหนดมาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้าง ดงันี้ 

 ๑. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไชต์ของ
กรมบญัชกีลางและของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๔ รวมทัง้ของโรงเรยีน
ปิดประกาศ ณ บอรด์ประชาสมัพนัธข์องโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 ๒. จัดท ามาตรฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่ร ับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพรในเว็บไซของ
กรมบญัชกีลางเวบ็ไซต์ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๔ รวมทัง้ของโร
เรยีนบ้านสนัป่าสกั และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของโรงเรยีนบ้านสนัป่าสกั พร้อมจดัท า
ทะเบยีนคุมการประกาศ 

 ๓. การเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซื้อจดัจ้างให้มกีารจดัระบบการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัขัน้ตอนการ
จดัซื้อจดัจ้างให้ชดัเจน โปร่งใสเพื่อให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน โดยการเผยแพร่ขอ้มูล
การจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยงานรวมถงึการเผยแพร่สญัญาหรอืขอ้ตกลงที่ไดล้งนามแล้วอย่างเป็นระบบ 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๔. จดัท ารายงานการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปีงบประมาณทุกปี 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 



 ๕. เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบตัหิน้าที่เกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างต้องไม่เข้าไปมสี่วนได้ส่วนเสยีกบัผู้ยื่ น
ขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาของโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจ
หน้าทีข่องตนหาประโยชน์จากการจดัซือ้จดัจา้งนัน้ 

 ๖. มีมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้าง ด าเนินการทางวินัย        
กบัผูไ้ม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ และผูน้ัน้ต้องระวางโทษตามพระราชบญัญตัวิ่า
ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ ดว้ย    

    ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 

        

         

                                                                 (  นายสุดสาคร    จนัทะล่าม  ) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
.......................................................................... 

   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อ
รอ้งเรยีนและการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเป็นทีย่อมรบั จงึก าหนดมาตรการให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมสี่วน
ร่วม ดงันี้ 

  ๑. ใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่องโรงรยีนบา้นสนั
ป่าสกั ผ่านทางเวบ็ไชต์และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีได้
เขา้มามสีว่นร่วมในการปรบัปรุง และพฒันาการด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 



  ๒. ให้มีการจดัให้มีช่องทางในการรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้มี     
สว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ทางเวบ็ไซต ์กล่องรบัฟังความคดิเหน็ แบบสอบถาม สือ่สงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 

  ๓. ให้กลุ่ม/หน่วยเจ้าของเรื่องก าหนดระดบั รูปแบบ ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี      
ส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการด าเนินงานในเรื่องนั ้นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา           
การด าเนินงานของโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและเป็นทีย่อมรบัมากยิง่ขึ้น 

  ๔. ให้ข้าราชการครูเจ้าของเรื่อง จดัให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
ทัง้ในภาพรวมและรายข้อในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้อ านวยการ โรงเรียน        
บา้นสนัป่าสกั อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 

                                                                           

        ( นายสุดสาคร    จนัทะล่าม ) 
                                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

.......................................................................... 

เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านสนัป่าสกัทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญั   
ของการมสี่วนร่วมในการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม ยดึมัน่

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



ในผลประโยชน์สงูสุดของสว่นรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่นตนเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจมตี่อโรงเรยีนบา้น
สนัป่าสกัทัง้ในดา้นการสญูเสยีงบประมาณ ภาพลกัษณ์ชื่อเสยีง และความน่าเชื่อถอืของโรงเรยีน รวมทัง้
เป็นการลดช่องทางใหบุ้คลากรใชอ้ านาจหน้าทีก่ระท าในทางที่มชิอบ โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั จงึก าหนด
มาตรการในการป้องกนัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม ดงัต่อไปนี้ 

๑. ใหค้รูและบุคลากรปฏบิตังิานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน วธิกีารทีร่ะเบยีบ กฎหมาย
ก าหนดและคู่มอืการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 

๒. ให้ครูและบุคลากรรายงานการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม          
ต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในโอกาสแรกเมื่อทราบถงึการได้รบัมอบหมายงานหรอื    
เมื่อทราบถงึการมสีว่นไดส้ว่นเสยีนัน้ เพือ่พจิารณางดด าเนินการหรอืงดการเขา้ร่วมพจิารณาหรอืไม่ 

๓. ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัมหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ตดิตามการปฏบิตังิานตลอดจนตรวจสอบ
การขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

๔. ครูและบุคลากรต้องให้การต้อนรบั ให้ความสะดวกและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการโดยไม่ซกัชา้และดว้ยความสุภาพเรยีบรอ้ย 

๕. ครูและบุคลากรตอ้งไม่รบัผลประโยชน์ต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่น เช่น การรบั
ของขวญั ของก านลัหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบอื่นๆ เช่น การรบัเลีย้ง เป็นตน้ 

๖. ครูและบุคลากรต้องรกัษาทรพัยส์นิของโรงเรยีนบ้านสนัป่าสกั โดยไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตวั 

๗. ครแูละบุคลากรตอ้งไม่น าขอ้มลูลบัหรอืทีไ่ดล้่วงรูม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนซึง่ยงัไม่เป็น
ทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่น 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 

 

        

                                                          (  นายสุดสาคร    จนัทะล่าม  ) 
              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               

ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการในการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

.......................................................................... 

   เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจดัการเรื่องรองเรียนของโรงเรียนบ้านสนัป่าสัก        
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรมตามหลักการบริหารที่ดีจึงได้ก าหนดขึ้นตอน วิธีการในการยื่น         
และพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน ดงันี้ 

  ขอ้ ๑. ช่องทางการแจง้เรื่องรอ้งเรยีน 
   ๑.๑ รอ้งเรยีนดว้ยตนเองทีโ่รงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 
   ๑.๒ รอ้งเรยีนทางไปรษณีย์ โดยส่งถงึผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านสนัป่าสกั เลขที ่๑๓๖ 
หมู่ที ่๑๑ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ รหสัไปรษณ๊ย ์๕๐๒๓๐ 
   ๑.๓ ทางเวบ็ไซต ์www.bansanpasak.ac.th 
   ๑.๔ ตูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนทีโ่รงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

  ขอ้ ๒ บุคคลทีส่ามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีน 
   ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป ผูป้กครอง นักเรยีน ผูน้ าชุมชน เป็นต้น ซึ่งทราบเรื่องรอ้งเรยีน
หรือสงสัยโดยสุจริตเกี่ยวกับการกระท าใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ            
ผูร้อ้งเรยีนหรอืโรงเรยีน สามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนเพยีงพอเกี่ยวกบัการประพฤติ
ผดิของผูถู้กรอ้งเรยีน รวมทัง้ควรแจง้ขอ้มลูในการตดิต่อเพือ่เป็นช่องทางในการสือ่สารกบัโรงเรยีน 

  ขอ้ ๓ หลกัเกณฑใ์นการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
   ๑.๑ ขอ้รอ้งเรยีนตอ้งเป็นเรื่องจรงิทีม่มีลูเหตุ มไิดห้วงัสรา้งความเสยีหายต่อบุคคลใด 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 



   ๒.๒ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รบัความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าทีข่องบุคลากรในโรงเรยีน 
   ๓.๓ ใชถ้อ้ยค าหรอืขอ้ความทีสุ่ภาพและตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 
    - วนั เดอืน ปี 
    - ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อถงึผูร้อ้งเรยีนได้ 
    - ข้อเท็จจรงิหรอืพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรยีนว่าได้รบัความเดือดร้อนหรอื
เสยีหายอย่างไร พรอ้มทัง้ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถุ หรอืพยานบุคล(ถา้ม)ี 
   ๓.๔ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะกรณีที่ระบุ
พยานหลกัฐานกรณีแวดลอ้มปรากฏชดัแจง้ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านัน้ 
   ๓.๕ ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ หรือในการด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิไม่สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดน้ัน้ ใหยุ้ตเิรื่องและเกบ็เป็นฐานขอ้มลู 
   ๓.๖ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาว่าจะรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวพ้จิารณาหรอืไม่หากมี
กรณีนอกเหนือไปจากหลกัเกณฑต์ามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในขอ้ ๓.๑ - ๓.๕  

  ข้อ ๔ การพิจารณาในการก าหนดชัน้ความลบัและคุ้มครองบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

   การพจิารณาก าหนดชัน้ความลบันัน้ ต้องปฏบิตัติามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความลบั
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ส าหรบัการคุม้ครองผูร้อ้งและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมใิหต้อ้งรบัภยัหรอืความไม่ชอบ
ธรรมจากการรอ้งเรยีนกล่าวโทษใหป้ฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๑ เรื่องการ
ด าเนินการเรื่องราวรอ้งทุกขก์ล่าวโทษและแจง้เบาะแสการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
   ๔.๑ พจิารณาว่าเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าว หากสง่เรื่องใหห้น่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีนพจิารณา
แล้ว ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เพราะอาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้               
หากไม่สามารถปกปิดขอ้มลูของผูร้อ้งกจ็ะตอ้งแจ้งใหด้ าเนินการใหค้วามคุม้ครอง 
   ๔.๒ กรณีที่การร้องเรยีนมกีารระบุผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทัง้ฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกรอ้ง
เนื่องจากขอ้เทจ็จรงิยงัไม่ปรากฏ ซึง่อาจเป็นกรณีกลัน่แกลง้กล่าวหากนั 
   ๔.๓ กรณีผู้ร้องเรียนมีการระบุขอให้ปกปิดชื่อ ที่อยู่  และรายละเอียดของผู้ร้อง       
จะต้องด าเนินการตามความประสงคข์องผูร้อ้ง แต่หากในการด าเนินการจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลผู้ร้อง
ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ มฉิะนัน้จะไม่สามารถด าเนินการได ้จะต้องขออนุญาตจากผูร้อ้งก่อนโดยให้ผู้ร้อง
ยนืยนักลบัมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้ง 

 ข้อ ๕ การด าเนินงาน ติดตามและรายงาน 
   ๕.๑ เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดไีดร้บัขอ้รอ้งเรยีนแลว้ใหพ้จิารณาส่งเรื่องไปยงัหน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนเพื่อด าเนินการภายใน ๕ วันท าการนับตัง้แต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งการ
ด าเนินการเบือ้งตน้ใหผู้ถู้กรอ้งเรยีนทราบ 



   ๕.๒ กรณีที่บุคคลที่ถูกร้องเรยีนได้รบัขอ้ร้องเรยีนโดยตรงจากผู้ร้องเรยีน ให้รายงาน
การถูกรอ้งเรยีนดงักล่าวไปยงัผูอ้ านวยการโรงเรยีนทราบภายใน ๑๕ วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง
รอ้งเรยีนดงักล่าว 
   ๕.๓ ใหผู้ท้ีถู่กรอ้งเรยีนพจิารณาด าเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนโดยเรว็จนกว่าจะได้ขอ้ยุต ิ
และใหก้ลุ่มกฎหมายและคดเีร่งรดัตดิตามการด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรยีนกรณีดงักล่าวอย่างต่อเนื่องจนได้
ขอ้ยุต ิ
   ๕.๔ เมื่อผู้ที่ถูกร้องเรยีนได้ด าเนินการตามขอ้ร้องเรยีนจนได้ขอ้ยุตแิล้วให้แจ้งผลการ
ด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้แจ้งผลการด าเนินดังกล่าวไปยัง
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ภายใน ๑๕ วนัท าการนับตัง้แต่วนัทีไ่ดแ้จง้ผลการด าเนินการไปยงัผูร้อ้งเรยีนหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 

                  

                                                                                   

   (  นายสุดสาคร    จนัทะล่าม  ) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               

ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 
.......................................................................... 

   เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม 
ปราศจากการแทรกแซงใดๆอนัจะท าให้ขาดความเป็นกลาง และมเีหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม
ตรวจสอบได้ จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันี้ 

  ๑.ใหม้คีู่มอืการปฏบิตังิานหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานทีแ่สดงถงึกระบวนการ ขัน้ตอนระยะเวลา 
การปฏบิตังิานทีช่ดัเจนส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานอนัจะน าไปสูก่ารลดการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน 
  ๒. ใหเ้จา้หน้าทีผู่้ปฏบิตังิาน ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานเพื่อให้
การใชดุ้ลพนิิจเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
  ๓. ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัชัน้ต้องก ากบั ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของคณะครูและ
บุคลากรผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามคู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน หากพบผู้ใต้บงัคับบญัชาใช้
ดุลพนิิจทีอ่าจไม่ถูกตอ้ง ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาสัง่การใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามคู่มอืดงักล่าว 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 
 

            

 (  นายสุดสาคร    จนัทะล่าม  ) 
         ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 



 

 

                                                             

 

 

  

ประกาศโรงเรียนบ้านสนัป่าสกั 

เร่ือง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

.......................................................................... 

   เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรยีนบ้านสนัป่าสกั เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม เชื่อถอืได้และเป็นปัจจุบนั สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔0 และระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ อนัเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมปีระสทิธิภาพ 
รองรบัสทิธไิดรู้ข้องประชาชน จงึก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ ดงันี้ 

 ๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่น าขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๔ เพือ่ใหป้ระชาชนไดรู้เ้กีย่วกบัการด าเนินการต่างๆ อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่ป็นปัจจุบนั ไดแ้ก่ โครงสรา้งหน่วยงาน ขอ้มลูผูบ้รหิาร อ านาจหน้าที ่ขอ้มลู
การตดิต่อหน่วยงาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ๑.๒ ขา่วประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน 
  ๑.๓ แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีและการตดิตามผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
  ๑.๔ คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
  ๑.๕ ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 
  ๑.๖ ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้ง 

๒. วธิกีาร ขัน้ตอน และผูม้หีน้าทีใ่นการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ 
 มขีัน้ตอนการด าเนินการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้จดัท าเนื้อหาข้อมูลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานจัดท าข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 



 ขัน้ตอนที ่๒ เจา้หน้าทีผู่จ้ดัท าเนื้อหาขอ้มลู เสนอขอความเหน็ชอบจากผูอ้ านวยการส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต ๔ ก่อนน าเสนอขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์
 ขัน้ตอนที ่๓ เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานซึ่งเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ ท าการตรวจทานขอ้มูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนจะน าขอ้มูลขึ้นเวบ็ไซต์เพื่อเผยแพร่ โดยก าหนดการลงชื่อเข้าใช้ และรหสัผ่าน
ตามสทิธิผ์ูใ้ชง้านทีไ่ดร้บัโรงเรยีน เพือ่เขา้สูร่ะบบเสรจ็แลว้ด าเนินการน าขอ้มลูทีต่อ้งการเผยแพร่น าเสนอ
บนเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

๓. การก ากบัตดิตามการเผยแพร่ขอ้มลู 
 ๓.๑ ในการเผยแพร่ขอ้มลูนัน้ ใหทุ้กฝ่ายทีร่บัผดิชอบค านึงถงึขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยอาทเิช่น 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วย
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
 ๓.๒ ใหเ้จา้หน้าที ่ทีร่บัผดิชอบ ด าเนินการตรวจสอบเวบ็ไซเป็นประจ าหากพบ 
ขอ้ผดิพลาดตอ้งรบีด าเนินการแกไ้ขในทนัท ีพรอ้มรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่   ๒๗    เดอืนพฤษภาคม    พ.ศ  ๒๕๖๕ 

        

         

(  นายสุดสาคร    จนัทะล่าม  ) 
                         ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั 

 


