
 

การก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ 

ของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

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

   ด้วยโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ก าหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลพินิจของช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และครู อัตราจ้างในสังกัดโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด เกี่ยวกับการบริหารการใช้ดุลพินิจ ท่ีมี ปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนด
รายละเอียด เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ การตอบสนองการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรม  
ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ และการใช้ดุลพินิจตามหลักธรรมมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองท่ี ดี พ.ศ. 2546 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบ้านแม่นะ เพื่อให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งต้องดูแลและรับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับ ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนเป็นส าคัญ อีกท้ังเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเป้าหมายใน
การด าเนินการเพื่อก าหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการใช้ดุลพินิจ 

   ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจในการออกค าส่ัง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของโรงเรียนอนุบาล
คลองหาดเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล จึงประกาศใช้ มาตรการการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร มี 
แนวปฏิบัติของหน่วยงานโดยการก าหนดขั้นตอน วิธีการของส่วนงาน ไว้ดังนี้ 
   1. การใช้ดุลพินิจระดับเจ้าหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นไปตาม ท่ี 
กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่ง อย่างใดโดยให ้เป็นไปตามกฎหมาย ระดับท่ีก าหนดด้วย 
ความเป็นธรรม และยึดหลักธรรมมาภิบาล 
   2. ขั้นตองการใช้ดุลพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 
      2.1 ขัน้ตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้อง 
          ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจาก พยาน หลักฐาน ท่ีมือยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ 
          ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
      2.2 ขั้นตอนท่ีสอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ท่ีอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม ข้อ 2.1 
          ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นสาระส าคัญ 

2.3 ขั้นตอนท่ีสาม/.. 



  

2.3 ขั้นตอนท่ีสาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณา 
    ตัดสินใจ ว่ากฎหมาย ระเบียบ ได้ก าหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียว หรือ 
    หลาย ประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท าการ 
    อย่างหนึ่ง อย่างใดก็ได้ตามท่ีกฏหมาย ระเบียบก าหนด 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 เดือน พฤษภาคม 2562 

(นายอนนท์  หันทยุง) 

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



ขั้นตอน วิธีการ การก าหนดมาตรการ กลไก การใช้ดุลพินิจ ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  (Flow Chat) 

คณะกรรมการ 
ประชุมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 

มาตรการ กลไก การใช้ดุลพินิจ 

ประกาศมาตรการ กลไก 

และการวางระบบในการใช้ดุลพินิจ 

รวมเอกสาร 

พิจารณา ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

คณะกรรมการ พิจารณาการใช้ดุลพินิจ 

รายงาน 

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



ค าส่ังโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ท่ี 50/2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวก ท่ี
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน ภาพกระทงติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหาร รายการปฏิบัติ งานของ 
เจ้าหน้าท่ี ภายในหน่วยงาน ตลอดจน การประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีความโปร่งใส ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมีความ
เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการเก็บข้อมูล กากับ ติดตาม การ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองต่อการนาข้อมูล ไปสู่การปรับปรุง หน่วยงานท่ีรับการประเมิน และวางแผน
ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 
   เพื่อให้การด าเนินงาน ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
การแต่งต้ังคณะทางานรับผิดชอบดังนี้ 
1. คณะอ านวยการประกอบด้วย 
   นายอนนท์  หันทยุง ประธาน 
   นางอาภาภรณ์  เกิดกุล กรรมการ 
   นางอัญญาณา  โสดาราม กรรมการ 
   นางจิระวรรณ  เช้ือสุข กรรมการ 
   นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง กรรมการ 
   นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาแนะน าคณะทางานและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ในการจัดเตรียมข้อมูล เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยให้เปน็ไปตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 รวมถึงกากับดูแล ช่วยเตรียมการประเมินช่วง 
ด าเนินการประเมินเงิน และช่วงรายงานผลการประเมิน 



2 คณะทางานรับผิดชอบเตรียมข้อมูลท่ีจะน าไปเผยแพร่ และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ประกอบด้วย 

ข้อ                 ขอ้มูล 

O1      โครงสร้างหน่วยงาน 

O2      ข้อมูลผู้บริหาร 

O3      อ านาจหน้าท่ี 

รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่

โครงสร้างของหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วน 

ราชการภายในของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอ้มูล 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

ข้อมูลผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลชื่อ นามสกุลและต าแหน่ง             นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
ของผู้บริหารสงูสุดและรองผู้บรหิารสงูสุด 

อ านาจหน้าท่ี จะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีและ              นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
ภารกิจของหน่วยงานตามข้อกฎหมายก าหนด 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง O4      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

                                                   จะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับแผนพัฒนา หน่วยงานมากกว่า 

                                                   1 ปีพร้อมรายละเอียด 

O5     ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน หวยจะต้อง          นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
ประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 

โทรศัพท์สถานที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลล์ แผนที่ 
ของหน่วยงาน 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องจะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่ 
เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เช่นพระราชบัญญัติพระราช 

กฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 

หรือคติคณะรัฐมนตรี เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง 
รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์จะตองมีข้อมูลขาวสารต่าง ๆ ท่ี 

เก่ียวของกับการดาเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือ 

ภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7     ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวจุฑาวรรณ   หันทะยุง 



ข้อ                  ข้อมูล 

O8     Q&a 

          รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่

Q&A จะต้องมีช่องทางทีผู่้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 

และ หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสาร 

โต้ตอบ กันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางเว็ปไซต์ 

หน่วยงาน 

Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู ่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 

Facebook Twitter Instagram Line เป็นตน โดย 

จะต้องเป็นช่อง ทางผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติราชการประจาปจีะต้องมีข้อมูลแผน 

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
หน่วยงานพร้อมรายละเอียด 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงาน 

มีการก ากับติดตามการ ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ 
หน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีจะต้องมีข้อมูล 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 

    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

O9     Social Network นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

O10    แผนปฏิบัติการประจ าปี นางจิระวรรณ  เชื้อสุข 
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค ์

นางจิระวรรณ  เชื้อสุข 
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค ์

O11    รายงานการก ากับติดตาม 

          รายไตรมาส 

O12     รายงานผลการด าเนินงาน 

           ประจ าปี 
นางจิระวรรณ  เชื้อสุข 
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค ์

ทุกฝ่ายงานรวบรวมข้อมูลส่งนาย
ประสงค์ เชื้อสุขและ  
นางสาวบุปผวรรณ วีระกิติกุล   
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลหน้า 

เว็ปไซต์ 

O13     คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีขอมูล 

                                                     เก่ียวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
                                                     ข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคลทุก 

                                                     กลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด 



ข้อ                 ข้อมูล 

O14    คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

             รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล 

เก่ียวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจ 

หน้าท่ีหรือ ภารกิจของหน่วยงาน ท่ีผู้มารับบริการ 

จะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงาน 

ให้บริการ ข้ันตอนการ ให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ 

ให้บริการ ระยะเวลาท่ี ใช้ในการให้บริการและ 

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการ 
ให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 

และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 2562 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการ 
ให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผ่านมา 

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 

O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 

นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล 
นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย 

O16    รายงานผลการส ารวจความ 

          พึงพอใจ 

O17    EService E-Service จะต้องมีช่องทางทีผูร้ับบริการ หรือผู้มสี่วน              นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 

ได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือ 

ภารกิจของหน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดย 

จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น 

Smart OBEC,My office, AMSS++, Smart Area, 
Smart Office เป็นต้น 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูล 

เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 

 

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุพัตรา  ครประส ี

O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

          ประจ าปี 

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุพัตรา  ครประส ี

O19    รายงานการกากับติดตามการ         รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 

          ใช้งบประมาณ รายไตรมาส           ไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกากับติดตามการใช้จ่าย 

                                                     งบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย 

                                                     งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานรายไตรมาส 



ข้อ                  ข้อมูล 

O20    รายงานผลการใชจ้่าย 

          งบประมาณประจ าป ี

            รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี ต้องม ี

ข้อมูล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้ 
จ่ายงบฯ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ผ่านมา 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องม ี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามท่ี 

หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 2562 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 

จัดหา พัสดุ จะต้องมีประกาศตามท่ีหน่วยงานต้องด า 

เนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน 

ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็น 

ข้อมูล ภายในปีงบประมาณ 2562 

    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง 
นางสาวสุพัตรา  ครประส ี

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา 
นางธิติพร  สุทารส 

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา 
นางธิติพร  สุทารส 

O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

           แผนการหาพัสดุ 

O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 

           จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 

           พัสดุ 

O23   สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายเดือน   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ สรุปผล  การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
         การจัดหาพัสดุรายเดือนการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้องมีข้อมูล
         สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สชร.1 และจะต้องเป็น               
                                                     ข้อมูลงบประมาณ 2562 

O24     รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
           รายปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจาปี จะต้องมีข้อมูลสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

การจัดหา พัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา 

อย่างน้อย จะต้องประกอบด้วย 

1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 

จัดหาพัสดุ 

3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา 
นางธิติพร  สุทารส 

นางสาวชัชฏาภรณ์ แหวนเงิน 
นางสาวจามาพร วงศ์จ าปา 
นางธิติพร  สุทารส 



ข้อ                   ข้อมูล 

O25    นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

            รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบาย  
หรือทิศทางของหน่วยงานเก่ียวกับการบริหาร 

ทรัพยากร บุคคลที่มคีวามโปรง่ใส สอดคล้องกับการ  
ขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป 

ประเทศ 

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
 บุคคล จะต้องมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหา  
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ 

บรรจุ และแต่งต้ังบุคลากรการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน การ ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ 
บุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หลักเกณฑ์การสรรหาและ 

คัดเสือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ัง 
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์ 

การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การใหคุ้ณ 

ให้โทษ 

รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจาปีจะต้องมีการประเมินผลการบริหารและ 

พัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจาปีและจัดทาเป็น 

รายงานผลการ ดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน ใน 

ปีงบฯ 2561 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 

O26   การดาเนินงานตามนโยบาย 

         การ บริหารทรัพยากรบุคคล 

O27   หลักเกณฑ์การบริหารและ 

         พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28   รายงานผลการบรหิารและ 

         พัฒนาทรัพยากรประจาปี 
นางสาวจฑุาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 

นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง 
นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข 



ข้อ                  ข้อมูล 

O29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 
         ร้องเรียน 

             รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต จะต้อง  
มี แนวปฏิบัติหรือเน้ือหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ 

จัดการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ 
เจ้าหน้าท่ี 

O30   ช่างทางแจ้งเรืองร้องเรียนการ         ช่องทางแจ้งเรืองร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทาง  
         ทุจริต                                     ที ่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                                     สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน 

                                                     หน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของ 
                                                     หน่วยงาน 

O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียน 

          ทุจริตประจาปี 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจรติประจ าปี จะต้อง  
มี ข้อมูลสรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ 

ทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้ให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการ 

ดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม 

ภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล 

ฯลฯและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 2562 

 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดง 
เจตนารมณ์หรือคามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
ว่า จะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล อย่าง 
น้อย2 ภาษา 

O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O34   เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

นางสาววรรณา  เจริญคง 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศร ี

นางสาววรรณา  เจริญคง 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศร ี

นางสาววรรณา  เจริญคง 
นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศร ี

นางอัญญาณา  โสดาราม 
นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย 

นางอัญญาณา  โสดาราม 
นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย 

นางอัญชนา  พัฒนทองค า 
นางสาวอารดา  จันทะผิว 



ข้อ                    ข้อมูล 

O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

               รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารจะต้องมีการด าเนินการ 

หรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

สูงสุดคน ปัจจุบันในการใหค้วามส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปงีบ 

2562 

O36    การประเมินความเสียงทุจริต       การประเมินความเสียงการทุจริตประจาปี จะต้องม ี

         ประจ าปีการ                             ประเมินความเลี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ 

                                                     ก่อให้เกิด การทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง 
                                                     ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
                                                     หน่วยงาน และจะต้องเป็น ข้อมูลภายในปีงบประมาณ 

                                                     2562 

O37    การด าเนินการเพ่ือจัดการ 

          ความเสี่ยงการทุจริต 

การดาเนินการเพ่ือจัดการความเสียงการทุจริตจะต้อง  
มีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ 

ความ เลี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ 

ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

ผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็น 

ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดาเนิน  
การ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม  
องค์กร ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน  
การ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็น 

ข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องม ี

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาพร้อมรายละเอียด 

นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
นางสาวศิริกาญจน์  ศรีวะรมย์ 
 

O38    การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 

          องค์กร 

O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการ 

          ทุจริต 

นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณ 
นางสาวศิริกาญจน์  ศรีวะรมย์ 

นางอาภาภรณ์  เกิดกุล 
นางสาวผุสรัตน์  สายเสมา 

นางอัญชนา  พัฒนทองค า 
นางสาวอารดา  จันทะผิว 

นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ 
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี
 



นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ 
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี
 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

ข้อ                   ข้อมูล                รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

O40   รายงานการกากับติดตามรายภาค     รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการ 
         เรียน                ด าเนินงานการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูล                     
                                                     สรุปผลการทุจริตรายไตรมาสด าเนินการป้องกันการทุจริตของ  
                                                     หน่วยงานรายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลปีงบประมาณ   
                                                     2562 

O41   รายงานผลการด าเนินงานการ         รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
                                                     ป้องกันการทุจริตประจ าปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน   
                                                     ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
                                                     ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประจาปี 2561 

O42    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 

          สาธารณะ 

นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ 
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศร ี

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ จะต้องมีแนว ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
ก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูล 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม มาตรการ ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมีแนว ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง
กับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 

มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมี
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการและ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมความโปรง่ใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O43    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน 

         เสียมี ส่วนร่วม 

O44    มาตรการส่งเสริมความ 

          โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

O45    มาตรการจัดการเรื่อง 
          ร้องเรียน การทุจริต 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต มาตรการ จัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนว ปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 



  

ข้อ                   ข้อมูล 

O46    มาตรการป้องกันการรับ 

          สินบน 

              รายละเอียดข้อมูลที่จะตองเผยแพร ่    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสนิบน 
จะต้องมีแนวปฏิบัติของ หน่วยงานเช่น การก าหนดข้ันตอน 
วิธีการ และส่วน งาน/เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการ
รับสินบน 

มาตรการ{เองกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตน และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องมีแนว
ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน 

งาน/เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการป้อองกันการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผู้ประโยชน์ส่วนร่วม 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าท่ี ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีที่เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 

O47    มาตรการป้องกันการขัดกัน 

         ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

         และผลประโยชน์ส่วนร่วม 

O48   มาตรการตรวจสอบการใช ้

         ดุลพินิจ 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

(นายอนนท์  หันทยุง) 

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 

นางสาวทิพย์สุดา  สีอ่อน 
นางสาวอัญชลี  เขยเป็นสี 


