
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดผลาหาร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

...................................................................................... 
  โรงเรียนวัดผลาหารในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานมีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของ
โรงเรียนวัดผลาหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภารกิจ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

๑. บุคลากรของโรงเรียนวัดผลาหารต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ 
สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. บุคลากรของโรงเรียนวัดผลาหารต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ 
ประโยชน์ของโรงเรียนวัดผลาหาร หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนวัดผลาหาร หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับ
ตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด  

๓. บุคลากรของโรงเรียนวัดผลาหารต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจาก 
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่และกฎหมาย  

๔. บุคลากรของโรงเรียนวัดผลาหารพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงาน 
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดผลาหารทันที  

๕. โรงเรียนวัดผลาหารคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนโดยไม่ 
ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  

๖. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับ หรือการให้สินบน ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุก 
ชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

การกระทำการใดๆตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ 
อ่ืนใดที่โรงเรียนวัดผลาหารเห็นสมควรกำหนดในภายหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผลาหาร 

 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดผลาหาร 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
...................................................................................... 

โรงเรียนวัดผลาหาร ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความโปร่งใส ITA: integrity  
and Transparency Assessment ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการ
ยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดผลาหารให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑.  ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
๒.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่าก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น 
๓.  ไม่นำบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น  
๔.  ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
๕.  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
๖.  ให้อาศัยโอกาสในครั้งปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ รับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับ 

ตนเองหรือผู้อ่ืน 
๗.  ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นของ 

หน่วยงาน หรือทางราชการ  
๘.   ไม่นำข้อความลับของทางราชการ ไปแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
๙.   ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  
๑๐.  ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณาตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินการใดใด อันเป็นการเลือก ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้คำแนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผลาหาร 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดผลาหาร 

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

  โรงเรียนวัดผลาหาร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามโครงสร้างและการภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผลาหารเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีอำนาจ
ในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงานโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้
มีอำนาจ ในการตัดสินใจอนุญาตอนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจ
อย่าง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนี้  

๑. กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. การกำกับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรเลื่อนตำแหน่ง  
ฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอ
แนวคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ  

๓. การรายงานผลการดำเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาและใช้ดุลยพินิจ 
ต่อไป 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผลาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดผลาหาร 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
...................................................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูไว้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 
Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูก
ต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดผลาหารได้ตามที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนจึงกำหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้  

๑. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล  
    ๑.๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

วัดผลาหาร www.wph.thai.ac ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

    ๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อสังคม 
ออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน  

    ๑.๓ กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสำหรับการเผยแพร่ช่องทางท่ี 
รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  

๒. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล  
    ๒.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและกำกับให้มีการรายงานผลโดยส่งข้อมูลให้ 

บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ เคลื่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์  
    ๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำสถิติการให้บริการและเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารทุก ๖ เดือน และรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 

(นางสาวศรัณย์ภัทร  ประทุมชาติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผลาหาร 

 


