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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. มาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คํานึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการยึด 
หลักความ คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไม่ใช้

ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
3. ไม่นําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
4. ไม่ใช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ แก่ตนเองหรือ

ผู้อื่น 
5. ไม่'ใช้ตําแหน่งหน้าที่ทางราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ 

แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
6. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับ หรือยอมรับ

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
7. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นของหน่วยงานหรือทางราชการ 
8. ไม่นําข้อมูลความลับของสถานศึกษาไปแสวงหาผลประโยชน์

สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
9. ไม่รับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่าง

หน่วยงาน 
10. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบดุลยพินิจในการให้คุณให้

โทษหรือการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ไม่พบว่า
บุคลากรภายใน
โรงเรียนมี
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

2. มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงานหรือส่ง 

จดหมายถึงหน่วยงาน โดยตรงหรือได้รับจากช่องทางต่าง  ๆ ของ
หน่วยงาน 

2. กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้
แจ้งกับผู้ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนไปดําเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน
หรือองค์กรทีร่ับผิดชอบ 

ไม่พบว่ามีเรื่อง
ร้องเรียน 



2 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผลการ

ด าเนินการ 
3. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน 3 วันทําการ นับ

แต่วันที่ได้รับรายงานการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับ
เรื่องร้องเรียนมีหน้าที่ ดังนี้ 

3.1 รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบภายใน 5 วันทํา
การ นับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน 

3.2 ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 15 วันทําการ นับแต่ที่ได้รับรายงาน
การร้องเรียนตามข้อ 5.3 ทั้งนี้ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
กําหนดให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่อ
ผู้บังคับบัญชา ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ทําการ 

3. มาตรกรตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

1. กํากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม 

2. กํากับดูแลกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร เลื่อนตําแหน่งการฝึกอบรม การมอบหมายงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน ขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการในการบริหารงานบุคคล จะต้อง มีการ
สอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มี
การเสนอ แนวคิดท่ีแตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 

3. รายงานผลการดําเนินงานทุกงานที่ปฏิบัติต่อผู้อํานวยการ
โรงเรียน เพ่ือพิจารณาและใช้ดุลยพินิจต่อไป 

ไม่พบว่าบุคลากร 
ภายในโรงเรียนม ี
การใช้ดุลยพินิจที่
ไมเ่หมาะสม 

4. มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 
30 วันทําการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมี
องค์ประกอบตามกฎหมายระเบียบกําหนด 

ไม่พบว่า
บุคลากรภายใน
โรงเรียน มี
ความสัมพันธ์หรือ
มีส่วนไดส้่วนเสีย
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผลการ

ด าเนินการ 
3. กําหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลกรภายในหน่วยงาน มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

5. ห้ามมิให้บุคคลภายในหน่วยงาน ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทับ
ซ้อน 

6. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้ 

6.1 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พ่ี
น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 

6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามี
ความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ 

6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/
โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์สาธารณะที่มีผลการต่อ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

6.4 ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนขุนยวมวิทยาเครือข่ายผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อน ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ 

กับคู่ค้าของ
โรงเรียนมาตรการ 
ขัน้ตอน/วิธีการ
ปฏิบัติผลการ 
ดําเนินการ 

5. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

ดําเนินงานตามประกาศของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เรื่อง มาตรการ 
กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ดังนี้ 

1) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 
 (1) ข้อมูลทั่วไป 
 (2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
โรงเรียนขุนยวม 
วิทยา 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
ผลการ

ด าเนินการ 
 (3) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 (4) ข้อมูลการให้บริการ 
 (5) เว็บลิงก์ต่าง ๆ 
 (6) คลังความรู้ 
 (7) คําถามท่ีพบบ่อย 
 (8) ผังเว็บไซต์ 

2) กําหนดผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนและผู้รับผิดชอบข้อมูล 
3) กําหนดขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
4) ดําเนินการตามข้อปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
5) กํากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.khunyuam.ac.th/oit-kwit/ 

6. มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ดําเนินการตามประกาศโรงเรียนขุนยวมวิทยา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขุนยวมวิทยาตามประกาศไว้ทุกประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณีนิยม 
2) เผยแพร่สถิติการร้องเรียนและการรับสินบนเสนอต่อผู้อํานวยการ

โรงเรียน และรายงานต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ในระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนขุนยวม 
วิทยา http://www.khunyuam.ac.th/oit-kwit 

มีช่องทางการ
ร้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์ของ
โรงเรียนขุนยวม 
วิทยา 
 

 


