
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการ ตามมาตรการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๑ 
 

 

 

 

 

 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
1.มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คํานึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ ยึดหลักความ คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการ ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วน
ตนหรือผู้อื่น 
3. ไม่นําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น 
4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใดๆแก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
5. ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการในการแสวงหาประโยชน์
ใดๆ แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเรียกรับ รับ หรือ
ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
7. ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัว
เงิน หรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นของหน่วยงานหรือทางราชการ 
8. ไม่นําข้อมูลความลับของสถานศึกษาไปแสวงหาผลประโยชน์
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
9. ไม่รับงานพิเศษ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงาน 
10. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบดุลยพินิจในการให้
คุณให้โทษหรือการ พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 
 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายในโรงเรียนม ี
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

2.มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าท่ี ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียนท่ีมีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานหรือ
ส่งจดหมายถึงหน่วยงาน โดยตรงหรือได้รับจากช่องทางต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
2. กรณีเรื่องร้องเรียนท่ีไมไ่ด้อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานให้แจ้งกับผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนไปดําเนินการ
ร้องเรียนกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบ 
3. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน 3 วันทําการ 
นับแต่วันท่ีได้รับ รายงานการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าท่ี ดังนี้ 
1. รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบภายใน 5 วันทํา
การ นับแต่ท่ีได้รับ รายงานการร้องเรียน 

ไม่พบว่ามี 
เรื่องร้องเรียน 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
 2. ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นและ/หรือพิจารณา

ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน 15 วันทําการ นับแต่ท่ีได้รับ
รายงานการร้องเรียนตามข้อ 3 ท้ังนี้ หากดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ภายในกําหนดให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
15 วัน ทําการ 
 

 

3. มาตรการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อสาธารณชน 
 

1. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
   1.1 ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ มีหน้าท่ีเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ http://www.anws.ac.th/oit//
และ เพจ facebook ของโรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ 
   1.2  ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1 มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นส่ือสังคมออนไลน์ปิดประกาศ
ภายในหน่วยงาน ฯลฯ 
   1.3 กลุ่มงานมีหน้าท่ีสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้รับผิดชอบสําหรับการเผยแพร่ช่องทางท่ีรับผิดชอบ รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2. การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
   2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน 
และกํากับให้มีการรายงาน ผล โดยส่งข้อมูลให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
   2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
จัดทําสถิติการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุก 6 เดือน 
และรายงานต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบ 
 

ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

4. มาตรกรตรวจสอบ 
การใช้ดุลยพินิจ 
 

1. กํากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้ันตอน โดยไม่เข้าไป 
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
2. กํากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร เล่ือนตําแหน่งการฝึกอบรม การ
มอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือน ขั้น
เงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจํา พนักงานราชการในการ
บริหารงานบุคคล จะต้อง มีการสอนงานแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
มอบหมายงานท่ีเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอ แนวคิดท่ี
แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

ไม่พบว่า 
บุคลากร 
ภายใน 
โรงเรียนม ี
การใช้ดุลย 
พินิจท่ีไม่ 
เหมาะสม 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
 3. รายงานผลการดําเนินงานทุกงานท่ีปฏิบัติต่อผู้อํานวยการ

สถานศึกษา เพื่อพิจารณาและใช้ดุลยพินิจต่อไป 
 

 

5. มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

1.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
ระยะเวลา 30วันทําการหลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมายระเบียบกําหนด 
3. กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างและบุคลกรภายในหน่วยงาน 
มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาท้ังผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
5.ห้ามมิให้บุคคลภายในหน่วยงาน ดํารงตําแหน่งท่ีทําหน้าท่ีทับ
ซ้อน 
6. เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคา ดังนี้ 
    6.1 ตรวจสอบช่ือ – สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม ่เช่น บิดา 
มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
     6.2  ตรวจสอบสถานท่ีอยู่สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนอ
ราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานหรือไม ่
     6.3  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงาน/โครงการ ท้ังประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์สาธารณะ
ท่ีมีผลการต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ 
     6.4  ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอเครือข่ายผู้ปกครอง ครู 
เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง 
7. ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้ผู้อํานวยการ สถานศึกษาทราบเป็นประจําทุกเดือน 
 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายในโรงเรียน ม ี
ความสัมพันธ์ 
หรือมีส่วนได้ 
ส่วนเสียกับคู่ค้าของ 
โรงเรียน 
 

 

 

 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผลการดำเนินการ 
6.มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อํานวยการมอบหมายเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของโรงเรียนได้แก่ 
1. หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ท่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนอง
วัวซอ 112 หมู่ 5 ตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ  
จังหวัดอุดรธานี 41360 
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4228-5795 
3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  41010136@udn1.go.th 
4. ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
เว็บไซต์ : http://www.thaischool in.th/anws 
5. กล่องรับเรื่องท่ีต้ังไว้หน้าโรงเรียน 
6. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีผู้อํานวยการมอบหมายให้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
7. โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น 
คําแนะนําและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของโรงเรียน โดยการจัดประชุมครู เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง
ประจําเดือน 
8. โรงเรียนจัดผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความ
คิดเห็น คําแนะนําและ ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนญุาตให้เครือข่าย
ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ใช้ 
สถานท่ีในโรงเรียนเป็นท่ีประชุม 
9. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีผู้อํานวยการมอบหมายให้จัด
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วน เสียท้ังภายในและภายนอก เพื่อท่ี
โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คําแนะนํา และ
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต'อการ 
ดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก ่
    9.1 การประชุมครู เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง ประจําเดือน 
    9.2 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครู 
    9.3 การประชุมของผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 
    9.4 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เครือข่ายผู้ปกครอง ครู 
เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง 
   9.5 การประชุมของส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ไม่พบว่ามีการ
ร้องเรียนใน
ช่องทางต่างๆ  



 

 

 

 

 

 


