
 
 
 
 
 
 
                                      ประกาศโรงเรียนอนบุาลคลองหาด 

เร่ือง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
............................................................................................................................................................................ 
 

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลประจําปี
งบประมาณ 2562 นั้น  ต้องประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
รวมท้ังประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนอนุบาล
คลองหาด  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน และเป็นปัจจุบันาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
พนักงาน ราชการ ลูกจ้างประจําลูกจ้างช่ัวคราว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก  สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ตามท่ีประกาศเจตจํานง
สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนโดยจะต้องสามารถทําให้ผู้ท่ีมีส่วนไดส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกทุกคน
เขาถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและสามารถท่ีจะตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนว่ยงานได้นั้นจึงกาํหนด
มาตรการในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

1. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบหลักในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด คือ หัวหน้าทุกฝ่ายงานมีหาท่ีในการเตรียมการประเมิน  ดําเนินการประเมิน  และสรุปผล
การประเมิน  และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกฝ่าย  เพื่อใหการประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

2. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลหนาเว็ปไซต์ คือ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปกลุ่มงาน 
สารสนเทศ  มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
http://www.akschool.ac.th/  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งส่ือสารกับองค์กรภายนอก  เช่น 
สังคมออนไลน์จดหมายข่าว  การปดประกาศข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

3. การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้าฝ่ายได้กํากับติดตามผลการดําเนินงาน  และ 
รายงานผลการดําเนินงานปัญหา  อุปสรรคต่อผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

4. การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เมื่อส้ินปีงบประมาณ 2562  มอบหมายให้กลุ่มงาน 
สารสนเทศ  มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนได้ทราบรวมท้ังได้รายงานให้ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาดทราบต่อไป 

5. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์  ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพื่อนําไป
เผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ คือ  งานทุกฝ่ายงานท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมีหน้าท่ีสร้างส่ือประชาสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เข้าถึงได้ง่าย  น่าสนใจ  และข้อมูลดังกล่าวสามารถท่ีจะรองรับ
การประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามประเด็นรายละเอียดข้อมูลท่ีต้องนําไปเผยแพร่  และ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ดังนี้ 

 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
01 โครงสร้างสถานศึกษา โครงสร้างของสถานศึกษาจะต้องมี

ข้อมูลการแบ่งราชการภายในของ
หน่วยงาน 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลช่ือ - 
นามสกุลของผู้บริหารสูงสุดและรอง
ผู้บริหารสูงสุด 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

03 อํานาจหน้าท่ี อํานาจหน้าท่ี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
อํานาจภารกิจของหน่วยงานตามข้อ
กฎหมายกําหนด 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจะต้องมี
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน 1 
ปี  พร้อมรายละเอียด 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

05 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน หน่วย
จะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์สถานท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อเีมล แผนท่ี
ของหน่วยงาน 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  เช่น  
พระราชบัญญัติกฤษฎีกา  
กฎกระทรวงข้อบัญญัติ  ประกาศ  
ระเบียบหรือคติคณะรัฐมนตรี  เช่น  
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และท่ีแก้ไขฉบับเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2  
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการระทรวง
ศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการจัด
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ. 2550ระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิ
การว่า ด้วยการขยายช้ันใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2553  
เป็นต้น 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องมีข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีภารกิจ
ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูล

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

08 
 
 
 

Q A 
 
 
 
 
 

ช่องทางท่ีผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย  และ
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบหรือ
ส่ือสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

09 Social Network Social  Network  จะต้องมีช่องทาง
การเช่ือมโยงไปเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหนว่ยงาน Facebook
เช่น  Twitter  Instagram  Line  
เป็นต้น  โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

010 แผนปฏิบัติการประจําปี แผนปฏิบัติราชการประจําปีจะต้องมี
ข้อมูล  และดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ 
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด 

นางจิระวรรณ  เช้ือสุข 
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค์ 

011 รายงานการกํากับติดตามราย
ภาคเรียน 

รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรายภาคเรียน  จะต้องมี
ข้อมูลแสดงว่า หน่วยงานมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นต้นไป
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ของหน่วยงานเป็นรายภาค
เรียน 

นางจิระวรรณ  เช้ือสุข 
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค์ 

012 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ี

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปีของหน่วยงาน  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ2561  ท่ีผ่านมา 

นางจิระวรรณ  เช้ือสุข 
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค์ 

013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ  และพนักงานราชการ
รายบุคคลทุกกลุ่มงาน  พร้อม
รายละเอียด 
 
 

ทุกฝ่ายงานรวบรวมข้อมูลส่งนาย
ประสงค์ เช้ือสุขและ  
นางสาวบุปผวรรณ วีระกิติกุล   
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหน้า 
เว็ปไซต์ 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

จะต้องมีข้อคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามอํานาจหน้าท่ีภารกิจของ
หน่วยงาน  ท่ีผู้มารับบริการจะต้องรับ
บริการซึ่งประกอบด้วย  ประเภทงาน
ให้บริการ  ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการิการให้  ระยะเวลา
ท่ีในการให้บริการและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการองมีข้อมูลสถิติการจะต้อง
ให้บริการตามอํานาจหน้าท่ีหรือภารกิจ
ของหน่วยและจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ  2562 

นางสาวอุ้มพร  นวนนกุูล 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 

015 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการองมีข้อมูล
สถิติการจะต้อง 
ให้บริการตามอํานาจหน้าท่ีหรือภารกิจ
ของหน่วย และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ  2562 

นางสาวอุ้มพร  นวนนกุูล 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 

016 
 
 
 
 

รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจ 
 
 
 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการจะต้องมีข้อมูลสรุปผล
การความพึงพอใจการสํารวจให้บริการ
ตามอํานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ 
หน่วยในปีงบประมาณ  พ.ศ2561  ท่ี
ผ่านมา 

นางสาวอุ้มพร  นวนนกุูล 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 
 
 
 

017 E-Service E-Service  จะต้องมีช่องทางท่ี
ผู้รับบริการ  ได้ส่วนเสียสามารถขอรับ
บริการตามอํานาจหน้าท่ีภารกิจของ
หน่วยงาน  ตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วย Smart  OBEC, My 
office,  AMSS++,  Smart Area, 
Smart Office  เป็นต้น 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป ี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
จะต้องมีเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี  พ.ศ.2562 
 
 

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุพัตรา  ครประสี 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
019 รายงานการกํากับติดตามการ

ใช้จ่าย 
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  รายภาคเรียน  จะต้องมี
ข้อมูลการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.
2562  ของหน่วยงานรายภาคเรียน 

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุพัตรา  ครประสี 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบ
ประจําป ี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําป ี ต้องมาข้อมูล  สรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการจ่ายงบ
ฯ  ของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561  ท่ีผ่านมา 

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุพัตรา  ครประสี 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือแผนการจัดหาพัสดุหน่วยงาน
จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จําปา 
นางธิติพร  สุทารส 

 
022 

 
 
 
 

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
 
 

 

ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา  พัสดุ  จะต้องมี
ประกาศตามท่ีหน่วยงานดําเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างบ
ริหาร  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น  
ประกาศเชิญชวนประกาศ  ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น  จะต้องเป็น
และข้อมูลภายในปีงบประมาณ  2562 

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จําปา 
นางธิติพร  สุทารส 

023 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างราย
เดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุจะต้องมีข้อมูลสรุปรายงานผลการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง สชร.1และจะต้อง
เป็นข้อมูลงบประมาณ  2562 

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จําปา 
นางธิติพร  สุทารส 

024 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจําปี  จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อการจัดหา พัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา  
อย่างน้อย จะต้องประกอบด้วย 
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จําปา 
นางธิติพร  สุทารส 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
จัดหาพัสดุ 
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  จัดหาพัสดุ 
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
พัฒนาการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

025 นโยบายทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
จะต้องมีนโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากร  บุคคลท่ีมีความโปร่งใส  
สอดคล้องกับขับเคล่ือน  ภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการประเทศ 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 

026 
 
 

การดําเนินงานตามนโยบาย การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  จะต้องมีการ
ดําเนินการตามนโยบายการทรัพยากร
บุคคล  เช่น  การวางแผนกําลังคน  
การสรรหาคนดีคนเก่ง  เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วย  การพัฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร  การ
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ)  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบรรจุ  และแต่งต้ัง
บุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  ท้ังนี้
ต้องเป็นระเบียบและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและการ
พัฒนา 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการกําหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
ได้แก่  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากร  หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากรหลักเกณฑ์การ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน  หลักเกณฑ์การในให้
โทษ 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
028 รายงานผลการบริหารงาน

ประจําป ี
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปี 2561  
จะต้องมีการประเมินผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
และจัดทําเป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปีของหน่วยงานปงีบ
ประมาน 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 

029 
 
 

แนวการปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตมี  แนวปฏิบัติหรือเนื้อหา 
เกี่ยวกับรายละเอียดจัดการ  ต่อเรื่อง
ร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ี 

นางสาววรรณา  เจริญคง 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี 

 

030 ช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรืองร้องเรียนการทุจริต  
จะต้องทํา ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่ง  และสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงาน  โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

นางสาววรรณา  เจริญคง 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ประจําป ี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
มขี้อมูลสรุปจํานวนและประเภทเรื่อง
ร้องเรียนทุจริต  ของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 

นางสาววรรณา  เจริญคง 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี 

032 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสามารถ
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ี
เกี่ยวข้องกันดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมาโดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

นางอัญญาณา  โสดาราม 
นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
033 

 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
จะต้องมีการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการเปิดโอกาสส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินภารกิจของ
หน่วยงาน  เช่น  ร่วมวางแผน  ร่วม
ดําเนินการ  ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  ร่วมติดตามประเมิน  ฯลฯ
และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ 2562 

นางอัญญาณา  โสดาราม 
นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย 

034 
 

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตมี  แนวปฏิบัติหรือเนื้อหา 

นางอัญชนา  พัฒนทองคํา 
นางสาวอารดา  จันทะผิว 

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารจะต้องมี
การดําเนินหรือ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันในการให้ความสําคัญกับการ
พัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

นางอัญชนา  พัฒนทองคํา 
นางสาวอารดา  จันทะผิว 

036 การประเมินความเส่ียง
ประจําป ี

การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจําปี  จะต้องมีการประเมินความ
เส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน  
และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ 
2562 

นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
นางสาวศิริกาญจน์  ศรีวะรมย์ 

037 การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียง 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง
การทุจริตมีการดําเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดความเส่ียง
ของการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของหน่วยงาน  และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 

นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
นางสาวศิริกาญจน์  ศรีวะรมย์ 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
038 การเสริมวัฒนธรรมของ

องค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
จะต้องมีการดําเนินการ  หรือกิจกรรม
ท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมี
ทัศนคติ 
การ  ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
และจํานวนข้อมูลภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

นางอาภาภรณ์  เกิดกุล 
นางสาวผุสรัตน์  สายเสมา 

039 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําป ี ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต   ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพร้อม
รายละเอียด 
 

นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ 
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี 

040 รายงานการกํากับติดตามราย
ภาคเรียน 

รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป้องกันทุจริต รายภาคเรียน  
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานราย
ภาคเรียน  และจะต้องเป็นข้อมูล
ปีงบประมาณ  2562 

นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ 
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี 

041 รายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน  
ตามแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประจําป ี2561 

นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ 
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี 

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
จะต้องมีแนวปฏิบัติของ 
หน่วยงาน  เช่น  การกําหนดขั้นตอน  
วิธีการ  และส่ง 
งาน/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ 
 
 
 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
043 

 
 
 
 
 
 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
มาตรการส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมแนวปฏิบัติจะต้องของ
หน่วยงาน  เช่น  การกําหนดขั้นตอน  
วิธีการ  และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ี 
เกี่ยวข้องกับการให้ส่วนเสีย  มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 
 
 
 

 

044 มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน  เช่น  การกําหนดขั้นตอน  
วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี  การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน  การ
ทุจริตมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต  จะต้องมีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน  เช่น  การกําหนดขั้นตอน  
วิธีการ  และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

046 
 
 
 
 

 

มาตรการป้องกันการับสิบบน 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน  
จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน  
เช่นการกําหนดขั้นตอน  วิธีการ  และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการรับสินบน 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

047 
 
 
 
 

 

มาตรการป้องกันการขัด
ผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 

 

มาตรการการขัดกัน  ระหว่าง
ผลประโยชน์ตน และผลประโยชน์ส่วน
ร่วม  มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  จะต้องมีแนว
ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่นการกําหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผู้
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 
 
 
 

 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
048 มาตรการตรวจสอบการใช้

ดุลพินิจ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน  
เช่น  การกําหนดขั้นตอน วิธีการ  และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการใช้ดุลพินิจ 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี 13 เดือนพฤษภาคม 2562   

 
 
 
 
 
 

   (นายอนนท์  หันทยุง) 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
 


