
 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

            

 

 

              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

 



 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
1.ประกาศเจตจ านงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารที่ชัดเจน ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อคุณภาพการ

ด าเนินงานที่มีคุณภาพมากข้ึน  
2.ข้าราชการครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องรับรู้ในงานของหน่วยงานที่ต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการ แม้

ไม่ใช่งานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นประจ า และก าหนดขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน  
3.มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 มาตรการ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีรายละเอียดประกอบด้วยการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผลอย่างชัดเจน   
 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2565  ไปสู่การปฏิบัติ 
 1.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกพัฒนาการ 

เช่น มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม  มาตรการการจัดการและการรับสินบน  เป็นต้น  

2.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เป็นต้น  
          3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน  การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบอย่าง 
กว้างขวางโดยเฉพาะการตรวจสอบและการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้อัพเดทและเป็นปัจจุบันซี  เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผลการด าเนินงานและมาตรการต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  ปิดประกาศ  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

  4.ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 
ที ่๑๖๑/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  
ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต” 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี   ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อุดรธานี  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปตามแนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ป้องกันการทุจริต 
ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต”ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

  ๑.๑ นางชุติปภา  บัวระภา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๒ นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                                        เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 

มีหน้าที ่   ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการอ านวยการ 
  2.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ 
  2.2 นายโชคชัย แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
  2.๒ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  2.๓ นางสาววรินทร  เข็มทอง        รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  2.๔ นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู     กรรมการ 
  2.๕ นายชัชวาล เจริญชนม ์  ครู     กรรมการ 
  2.๖ นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู     กรรมการ 
  2.๗ นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร  ครู     กรรมการ 
  2.๘ นางศิรินธร  ศิริจันทรา           คร ู    กรรมการ 
  2.๙ นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  2.๑๐ นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู      กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ อ ำนวยควำมสะดวก  ดูแล  และแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน 



 
/3. คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๓. คณะกรรมการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน 
  3.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อ านวยการ  ประธานคณะกรรมการ 
  ๓.2 นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  3.๓ นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์           คร ู   กรรมการ 
  ๓.๔ นายผจญไพร  อ่ินอ้อย           ครู    กรรมการ 
  ๓.๕ นางรุจิรา    อ่ินอ้อย    คร ู   กรรมการ 

๓.๖ นางศิรินธร  ศิริจันทา  คร ู   กรรมการ 
๓.๗ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร  คร ู   กรรมการ 
๓.๘ นางอรสิน  พรมสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
3.๙ นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  คร ู   กรรมการ 

  3.10 นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ คร ู   กรรมการ 
    ๓.๑1 นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด คร ู   กรรมการ 
  ๓.๑2 นางสาวนิศา  ศูนย์ประทุม  ครู     กรรมการ 
  ๓.13 นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  ครู    กรรมการ 
  ๓.๑๔ นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
  3.๑๕ นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
  ๓.๑๖ นางสาววรินทร  เข็มทอง  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๗ นางเงินตรา  กิจนุกร  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน เช่น มำตรกำรกำรรับ
สินบน  มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  มำตรกำรจัดกำรเรื่องควำมโปร่งใสกำรจัดซื้อจัดจ้ำง    
 4. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐาน ด้านวิชาการ 
  4.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อ านวยการ  ประธานคณะกรรมการ 

4.2 นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครู    รองประธานกรรมการ 
  4.3 นางเจียมจิต  โคตรชมภ ู  คร ู   กรรมการ 
  4.4 นางรุ่งนภา  ทองทิพย์  คร ู   กรรมการ 
  4.5 นางพิสมัย     บรรเลงรมย์  คร ู   กรรมการ 

   4.6 นางสาวสิริลักษณ์   ทองสะอาด คร ู   กรรมการ 
   4.7 นางไตรรัตน์     สาธุบุตร  คร ู   กรรมการ 

   4.8 นางมานิตา    ดอนพลก้อม  คร ู   กรรมการ 
   4.9 นางสาวศุภลักษณ์    ผดงุเวียง คร ู   กรรมการ 
   4.10 นางสาวศิริพรรณ   คริสเตียนเซ่น    คร ู   กรรมการ 

 
/4.9 นางมานิตา     

 
 



 
    

  4.11 นางสาวมสารัศม์   บ้านโพธิ์ศรี      คร ู   กรรมการ 
  4.12 นางสาวชนม์นิภา   ทองโชติ      คร ู   กรรมการ 
  4.13 นางสาวกัญญา    ฝ่ายชาวนา คร ู   กรรมการ 

   4.14 นายอัยวัฒน์       ม่วงเสาร์  คร ู   กรรมการ 
   4.15 นายอนุชิต   ชัยพุทธา  คร ู   กรรมการ 
   4.16นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล  คร ู   กรรมการ 

   4.17 นางสาวสุดารัตน ์  ทองเภ้า คร ู   กรรมการ 
   4.18 นางสาวปิยะธิดา พันธะไชย คร ู   กรรมการ 
   4.19นายพงษ์ศักดิ์    โอทาตะวงษ์ คร ู   กรรมการ 
   4.20 นางสาวตติยา  ต่อติด  คร ู   กรรมการ 

   4.21 นางสาวศุภมาศ    ขาวข า  พนักงานราชการ  กรรมการ 
   4.22 นางสาววยุรี     โสภา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  4.23 นางอรสิน   พรมสิทธิ์           คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  4.24 นายธานี  ใจญาณ   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักสูตรสุจริต 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่อต้านการทุจริต 
  3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐาน ด้านงบประมาณ 
  5.๑ นางสาววรินทร   เข็มทอง  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  5.2  นางรุจิรา  อ่ินอ้อย   ครู    รองประธานกรรมการ 
  5.3 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา   ครู    กรรมการ 
  5.4 นางสาวธัญชนก  แหล่สท้าน  ครู    กรรมการ 
  5.5 นายวันเฉลิม  บุญเกษม   ครู    กรรมการ 
  5.6 นางสาวนิสาชล  พรมพัฒน์    ครู    กรรมการ 

5.7 นางสาวชฎาพร    คูณป่าข่า  คร ู   กรรมการ 
5.8 นางสาวจุฑารัตน์  ลาด า  คร ู   กรรมการ 
5.9 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
5.๑0 นายศุภเศกข์  ท้าวซาว  คร ู   กรรมการ 
5.11 นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย  คร ู   กรรมการ 
5.12 นางสาวลลิตา  ปัสสาวฒันะ  คร ู   กรรมการ   
5.13 นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5.14 นางสาวภัควลัญชญ์ อ าเคน  พนักงานราชการ  กรรมการ 

/5.11 นางสาวบุปผา... 
   
   
 



   
  5.15 นางสาวบุปผา  ชาวดร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  5.๑6 นางสาวปวริศา  รชัสมบัติ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  5.17 นางเงินตรา  กิจนุกร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  5.18 นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
  1. วางแผนงบประมาณ 
  2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  3. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย / ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 6. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐาน ด้านบุคคล 
  6.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  6.2นายชัชวาล  เจริญชนม ์  ครู    รองประธานกรรมการ 
  6.3 นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ ครู    กรรมการ 
  6.4 นางมลฤดี  บาดตาสาว  ครู    กรรมการ 
  6.5 นางสุภาพร      พันธ์ชัย  ครู    กรรมการ 
  6.6 นางสุพิณยา     วงษ์อุบล  ครู    กรรมการ 
  6.7 นางณาฏินี       ศิริบรรพต  ครู    กรรมการ 
  6.8 นางสาวสุจิมพร  ธนะสูตร  ครู    กรรมการ 

6.9 นางสาวรัตดา    แผ่นสวุรรณ   คร ู   กรรมการ 
6.10 นางสาววรรณภา  วิบญุกุล  คร ู   กรรมการ 
6.11 นางอมรรัตน์     พรหมเสนา  คร ู   กรรมการ 
6.๑2 นายประจักษ์   ราชโยธี  คร ู   กรรมการ 

  6.13นางสุภาพร      พันธช์ยั  คร ู   กรรมการ 
  5.14  นายศักดิ์ชัย  คันธี   คร ู   กรรมการ 
  5.15นางสาวเกศินี  จันทรประทักมี คร ู   กรรมการ 
  5.16นางพิมลรัตน์  ราชโยธี  คร ู   กรรมการ 
  5.17นางรัชฎาภรณ์   พรหมบุตร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  5.19นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
  1. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
  2. การสร้างขวัญก าลังใจและพัฒนาบุคลากรให้แสวหาความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
  3. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



7. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐาน ด้านบริหารทั่วไป 
  7.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  7.2 นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู    รองประธานกรรมการ 
    7.3 ว่าที่ร้อยตรี ไมตรี  ศรีอภิทรัพย์   คร ู   กรรมการ 
    7.4 นายปัญญา  พิมพ์ศรี   คร ู   กรรมการ 
    7.5 นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์  คร ู   กรรมการ   
    7.6 นายชัยวัฒน ์ สุรภีร์   คร ู   กรรมการ  
    7.7 นายถนอม   ทีค า   คร ู   กรรมการ 
    7.8 นายอนุสิฏฐ์   ปสันิตย์  คร ู   กรรมการ 
    7.10 นายมงคล  ดอนพลก้อม  คร ู   กรรมการ 
    7.12 นายธันวา  วงษ์อุบล  คร ู   กรรมการ 
    7.13 นางวาสนา  บุญช ู   คร ู   กรรมการ 
    7.15 นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์  คร ู   กรรมการ 
    7.16 นางดลกาญจน์  พรหมพลจร คร ู   กรรมการ 
    7.17 นางล าเพย   ผิวอ่อน  คร ู   กรรมการ 
    7.18 นางสาววารุณี  พิเนตร  คร ู   กรรมการ 
    7.19 นางสาวยุวดี  ผิววงษ ์  คร ู   กรรมการ 
    7.20 นางสาวทิพวรรณ รสชา  คร ู   กรรมการ 
    7.21 นายจิติพงษ์   ผดุงพัฒนากูล  คร ู   กรรมการ 
    7.23 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  7.24 นายพินิจ  ทองค า   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
  1. การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต 
  2. การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ปลอดภัย 
  3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการโรงเรียนสุจริตให้เครือข่ายต่างๆรับทราบ  
  4. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

 8. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐาน ผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ 
  8.๑ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  8.๒  นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู    รองประธานกรรมการ   
  8.3  นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู คร ู   กรรมการ 

8.4  นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ  คร ู   กรรมการ 
8.5  นางอาภาภรณ์ สงศรี  คร ู   กรรมการ 
8.6  นายชวนนท์  พวงทวี  คร ู   กรรมการ 
8.7  นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร์ คร ู   กรรมการ 

  8.8  นางสาวเกษมณี ค าฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
  8.9  นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ  ครู     กรรมการ 
  8.10 จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม ครู    กรรมการ 
  8.11 นางสาวพัชรี    เปรมปรีดิ์  ครู    กรรมการ 



  8.12 นางจันทร์ประภา   ภูละมุล  ครู    กรรมการ 
  8.13 นายวริทธธ์ร   นาท ี  ครู    กรรมการ 
  8.14 นายวัชรินทร์  ป้องป้าน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  8.15 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  คร ู   กรรมการ 
  8.16 นางสาวปิยะพร    โลหะพรม    คร ู   กรรมการ 
  8.17 นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  8.18 นายวิรุฬห์บุญดี   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  8.19 นายวริทธิ์  ทีปสว่าง  ครูธุรการ  กรรมการ 
  8.20 นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  8.21 นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.22 นำงอัมรินทร์  นำรินทอง  ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาภาพแห่งความส าเร็จของสถานศึกษาและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  
  3. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

 9. คณะกรรมการประเมินผลและก ากับติดติตาม 
  9.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ 
  9.2 นายโชคชัย แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
  9.๒ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  9.๓ นางสาววรินทร เข็มทอง        รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  9.6 นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู     กรรมการ 
  9.7 นายชัชวาล เจริญชนม ์  ครู     กรรมการ 
  9.8 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู     กรรมการ 
  9.9 นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร  ครู     กรรมการ 
  9.10 นางศริินธร  ศิริจันทรา           คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  9.11 นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู      กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 
  1. ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  2. ให้ค าแนะน าของคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
  3. รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
 
 
 
 



  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  ๒๘ มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
  
 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ มิถุนายน  พ.ศ. 2565   

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5  

 

                               (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

------------------------------------------------------- 

                ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริม
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติการข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า
ด้วยด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส านักงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ส านักงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessmeat : ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจิต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้ศึกษาและบริหารงานซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อม
รับผิดชอบ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด 
จะต้องตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะ
ประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ตาม 5 ความรับผิดชอบของตน เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและ
การพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ข้าพเจ้าของแสดงเจตจ านงในฐานะรองผู้อ านวยการ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

  ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงแก่เพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็ม
สติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท า สิ่งใด
ควรงดเว้น เพ่ือให้งานท ากระท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ
หลวงของเรา  

 

 



 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5  

 

 

                           (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

______________________ 
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่

หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึง
ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และแผน
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย          ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓0 วันท าการหลังจากวันที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

๓.ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาที่ประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๕.ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งที่ท าหน้า ที่ซับซ้อน 
๖.ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาดังนี้ 
    ๖.๑ตรวจสอบชื่อ-สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่     

เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
    ๖.๒ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน

หน่วยงาน หรือไม่ 
          ๖.๓ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งประโยชน์ ส่วนตนหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

๗.ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
*********************************************************** 

     เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖0 - 
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการกลไก หรือระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทาง  การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ตังนี้ 
   1. ค านิยามตามแนวทางฉบับนี้ ตังนี้ 
          ๑.๑ "ร้องเรียน" หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์หรือมี 
พฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
          ๑.๒ "เจ้าหน้าที่" หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี และให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ไม่ว่าจะจัดจ้าง
เป็นรายเดือน รายวัน หรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมีใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
          ๑.๓ "หน่วยงาน" หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
          ๑.๔ "เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน" หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
   ๒.การด าเนินการตามแนวทางฯฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทาง วิธีการ  
คู่มือ หรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี  
และไม่ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
   ๓. โรงเรียนด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จ านวนอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระตับ
ปฏิบัติการ หรืระดับช านาญงาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
   ๔. กรณีท่ีโรงเรียนไมส่ามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งข้าราชการในระดับอ่ืน       
และหรือจ านวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม 
   ๕. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 
          ๕.1 รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงานโดยตรง หรือได้รับจาก
ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
        ๕.๒ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนไป
ด าเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนที่รับผิดชอบ 



 
 
 
          ๕.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน ๓ วันท าการ นับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียนตาม ข้อ ๕.๑ 
   ๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ดังนี้ 
           ๖.1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ ภายใน ๕ วันท าการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน 
ตามข้อ ๕.๓ 
          ๖.๒ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว 
แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน ตามข้อ ๕.๓ ทั้งนี้ หาก
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
    7.กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ในขณะที่มีการร้องเรียนให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาด าเนินการ 
    ๘. หน่วยงานสรุป และรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และรายงานผลตามรอบการ
รายงานผลการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๙. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาเป็นผู้วินิจฉัย และ
ให้ถือเป็นที่สุด 
   ๑0. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานไว้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ 
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เป็นองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับ 
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีเจตจ านงที่มุ่งม่ันขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานรวมทั้งเพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนมีความเชื่อม่ันต่อ 
การด าเนินงาน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้   
     ๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแลและ 
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/ 
คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
     ๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน  
ในกระบวนงานให้บริการประชาชน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนวทางการด าเนินงานของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     ๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น 
และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน  และพร้อมที่จะน าความคิดเห็นที่ดีมาปรับปรุง และพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยมีการจัดตั้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น   และข้อเสนอแนะได้ที่ลิ้ง  
http://tupud.ac.th/index.php?contact 
     ๔. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพ่ือใช้ 
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจในการด าเนินงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5  

                               (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 



 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี    ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการจัดการศึกษา 
ให้กับเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย
ส าคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
      ๑. บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ต้องปฏิบัติงานตามนโยบาย 
โดยไม่ข้องเก่ียวกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     ๒. บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จะต้องไม่เรียกร้องจัดหาหรือ 
รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี หรือประโยชน์ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะ 
เป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
     3. บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ต้องไม่เสนอว่าจะให้หรือสัญญา 
ว่าจะให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า อันมิชอบด้วยหน้าที่และระเบียบ กฎหมาย 
    ๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ 
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
    ๕. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
     ๖. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปด้วยความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      ๗. การด าเนินการใด ๆ ตามมาตรการนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวปฏิบัติ 
อ่ืนใดที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เห็นสมควรก าหนดในภายหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ 
นี้อีก 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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                               (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

_______________________________________ 

               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรบริหำรงำนด้วยระบบคุณธรรม และควำม

โปร่งใส ( ITA: Integrity and Transparency Assessment) ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นกำรยกระดับให้กำรบริหำรงำนมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี ให้บุคลำกร

ในสังกัดถือปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งที่เก่ียวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 

๒. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรกำรยึดหลักควำมคุ้มค่ำก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร ไม่ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

๓. ไม่น ำบุคลำกรของสถำนศึกษำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 

๔. ไม่ใช้เวลำรำชกำรในกำรแสวงหำประโยชน์ใดใด ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรในกำรแสวงหำผลประโยชน์ใดใดให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

๖. ไม่อำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือเรียกรับ รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรับตนเอง

และผู้อ่ืน 

๗. ไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นของ หน่วยงำน 

หรือทำงรำชกำร 

๘. ไม่น ำข้อมูลควำมลับของสถำนศึกษำ ไปแสวงหำผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 

๙. ไม่รับงำนพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำน 



๑๐. ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจในกำรให้คุณให้โทษ หรือกำรพิจำรณำตัดสินใจ

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

       ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น มีหน้ำที่ก ำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้ค ำแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำ ใช้ปฏิบัติตำม

มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด 

       จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5  

                               (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

……………………………………………………………………… 

      ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๙ ก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ(Government Website 

Standard) เพ่ือให้บริกำรตำมภำรกิจและอ ำนวยควำมสะดวกให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก มีควำมถูกต้อง

ชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โ ดยสะดวก สำมำรถ

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี ตำมท่ีได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตต่อบุคลำกร

และสำธำรณชน จึงก ำหนดมำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ดังนี้ 

๑. สถำนศึกษำรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

    ๑.๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสำรสนเทศ มีหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี www.tupud.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบไป

ด้วยข้อมูลควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรท ำเนียบผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำที่ แผนพัฒนำ

คุณภำพสถำนศึกษำ ๓ ปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รำยละเอียด

ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงำน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

      ๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมข้อ ๑ มีหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ เช่น สื่อสังคม

ออนไลน์ ปิดประกำศภำยในหน่วยงำน ฯลฯ 

      ๑.๓ กลุ่มงำน มีหน้ำที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้รับผิดชอบส ำหรับกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงที่

รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงเรียน 

๒ กำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล 

     ๒.๑ ให้หัวหน้ำกลุ่มงำน ดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และก ำกับให้มีกำรรำยงำนผล โดยส่งข้อมูล

ให้บุคคลผู้รับผิดชอบตำมข้อ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 



     ๒.๒ ให้มีกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท ำสถิติกำรให้บริกำรและเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรทุก ๖ เดือน และรำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับทรำบ 

       จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
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                               (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

                                   ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุคณะกรรมการด าเนินการจดัท ามาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส 

เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ เพือ่พฒันาสถานศกึษาต่อไป 



 

 

             

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชมุมอบหมายหน้าทีใ่นการจดัเตรยีมขอ้มลูในการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส  
เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วผลประโยชน์ทบัซอ้น  แนวทางการปฏบิตักิารใชท้รพัยส์นิทางราชการ  

และใหค้วามรูเ้รือ่งการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนิน 

งานของหน่วยงาน  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูบ้รหิารสถานศกึษารว่มประชมุปรกึษาหารอื  และวางแผนการด าเนินงาน  และพฒันางาน
รว่มกนั  และรว่มกนัเสนอแนะแนวทางในการพฒันาดา้นบรหิารจดัการศกึษารว่มกนัอยูเ่สมอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาไดม้สีว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษา  และรว่มกนัพฒันา

สถานศกึษารว่มกนัอยูเ่สมอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการภาค ี4 ฝ่าย ไดม้สีว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษา  และรว่มกนัพฒันา

สถานศกึษารว่มกนัอยูเ่สมอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้รหิาร  ครแูละบุคลากร ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการอดุรธาน ี รว่มประชมุปรกึษาหารอื  

เพือ่รว่มคดิ  รว่มสรา้ง รว่มพฒันา  รว่มกนัทกุฝ่าย  ทกุกลุ่มงาน  วางแผนก าหนดมาตรการคณุธรรมและความ
โปรง่ใสร่ว่มกนั 


