มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ตาบลสะพุง อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
...............................................
ด้ ว ยรั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิดความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดแนวทางการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยให้หน่วยงานกาหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โรงเรี ยนศรีรัตนวิทยา จึงได้กาหนด
มาตรการแนวทางปฏิบัติตามมาตรเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ดังนี้
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และไม่ เผยเผยแพร่ข้ อมู ล ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของพระราชบั ญ ญั ติ ข้อมู ล ข่า วสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงาน
๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ
๑.๔ ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต์
๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.๑ ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
๒.๑.๑ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
๒.๑.๒ สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงาน
๒.๑.๓ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน
๒.๑.๔ กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย
๒.๑.๕ แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้า ของการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต
ผลลัพธ์โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงาน
๒.๑.๖ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๒.๑.๗ อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ระบุวิธีการ ขั้นตอนดาเนินงาน ระบุเวลาดาเนินการและผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
๓. กาหนดการ กากับ ติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์เพือ่ ให้มีการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบนั
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
(นายถวัลย์ สุนทรา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
………………………………………...
เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส อีกทั้ง
ส่ งเสริ ม วินั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และป้ อ งกั น การทุ จริต ในองค์ กร โรงเรีย นศรี รัต นวิท ยา จึ งได้ก าหนด
มาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ในการดาเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดมาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ดังนี้
๑. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็น
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่ห ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
วารสาร เป็นต้น
๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น
ในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การวางแผนงาน หรือการดาเนินงาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายถวัลย์ สุนทรา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
...............................................
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุ คลากรในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
โปร่ งใส อีกทั้งส่ งเสริมวินั ย คุณ ธรรม จริย ธรรม และป้ องกัน การทุ จริต ในองค์กร โรงเรียนศรีรัตนวิท ยา
จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
๑. ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารของโรงเรี ย นศรี รัต นวิ ท ยา ให้ ค รอบคลุ ม ถึ งการ
ประพฤติตนเป็นแบบอยางทีด่ ี การควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุน และ ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สวนรวม
๒. กาหนดบทบาทหน้ าที่ของบุ คลากร ให้ครอบคลุ มถึงการสอดส่ อง และร่ วมกันป้ องกัน
การกระทาที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน
๓. ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชนส่วนรวม ดังนี้
๓.๑ การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๓.๒ การไม่นาความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ไปแสวงหาผลประโยชนสาหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๓.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
กับผลประโยชน์ของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๓.๔ การไม่ น าความสั มพั น ธ์ ส่ ว นตัว มาประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จในการพิ จารณา
ตัดสินอนุมัติโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอันใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงาน
อื่น ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
๔. การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทาได้ในกรณีมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน
กว่านั้น ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวัลย์ สุนทรา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
ดังนี้
๑. ประกาศเจตจานง ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกทราบ
๒. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการควบคุม กากับ
ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อป้องกัน การรับ ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึง
ป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ
๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับ การให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกัน การมีส่วนร่วม
ในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๔. ก าหนดให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ส อดส่ อ ง และร่ ว มกั น ป้ อ งกั น การรั บ การให้ สิ น บน หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม่ละเลย เพิกเฉย ต่อการกระทาที่เข้าข่าย
ดังกล่าว
๕. ดาเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม ต่อผู้บริหารหรือ
บุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทาผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายถวัลย์ สุนทรา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
........................................
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
มี แ นวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต /แจ้ ง เบาะแส ด้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรี ย นศรี รั ต นวิ ท ยา เป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ จึ งกาหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น กรณี เกิ ด การทุ จ ริ ต และประพ ฤติ มิ ช อบของ บุ ค ลากร
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา”
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“บุคลากร” หมายความว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่ บุคลากรปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งในตาแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคั บ คาสั่ ง อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่ งมุ่งหมายจะควบคุม ดูแ ล การรับการเก็ บรักษา หรือการใช้ เงิน หรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนา
เรื่อ งร้ องเรีย นเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนข้ อเท็ จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนิ น คดี หรือ อื่น ๆ ตามระเบี ยบข้ อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้า ของการดาเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้ นสุดที่การน าเรื่อง ร้องเรีย นเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามข้อระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน
หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๑. ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น เสี ย หาย อั น เนื่ อ งมาจากบุ ค ลากรโรงเรี ย น
ศรีรัตนวิทยา

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
- กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
- ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร
- กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย
๒. ต้องเป็นเรื่องที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด หลักฐาน
แวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน
๑. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
๒. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓. การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่ งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการ
สืบสวน สอบสวน)
๔. คาขอของผู้ร้องเรียน
๕. ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๖. ระบุวัน เดือน ปี
๗.ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี)
ช่องทางการร้องเรียน
๑. รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.sirat.ac.th
๒. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/เอกสาร) ส่งตรงมายัง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา หมู่ที่ ๒ บ้านจอก
ตาบลสะพุง อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/เอกสาร) ณ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๔. โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๖๗-๗๐๙๔
๕. Email ของหน่วยงาน : Admin E-mail : sirattanawittaya@hotmail.com
๖. ร้องเรียนทาง Facebook : โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายถวัลย์ สุนทรา)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

