
 
ประกาศโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

เร่ือง มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
.................................................................................. 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดาเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ 
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามตามภารกิจและอานวยความสะดวกให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้นโรงเรียน 
วัดถนนกะเพราจึงก าหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
ดังต่อไปนี ้

๑. มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์

พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์การ แผนงานปฏิบัติราช 
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี คารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียด
ช่องทางการติดต่อส่ือสารหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (email address) 

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน(Law,Regulatory,Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

๑.๓ คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้ส่ือมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาและวัน เวลา กากับ เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ 

๑.๔ รายช่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Web Link) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Website Standard Version ๒.๐) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) 

๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดง 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ 
ปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดทาเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” 

๑.๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารท่ัวไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้ง 
เตือนรวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๘ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานท่ีจัดทาเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ 

๑.๙ แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
 



๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ดังนี้ 
๒.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นาส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล 

ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา โดยระบุช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับ
อย่างชัดเจน 

๒.๒ โรงเรียนวัดถนนกะเพราเนนิการอนุมัติ/อนุญาตให้นาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ในเว็บไซต์ 
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการด าเนินการนาข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง ระบุแหล่งท่ีมาระบุแหล่งท่ีมาหรือ
เจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของ
ข้อมูลข่าวสารนั้น 

๒.๓ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และความครบถ้วน
ตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government( Website Standard Version ๒.๐) ของ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูล ของราชการ
ก าหนด ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

๒.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ
มาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์(Website Security Standard) ประกาศโดย
สานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดต้ังใบรับรองความ
ปลอดภัย (CA) และใช้HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์
ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ท่ีมีบริการ
รับข้อมูล Software การใช้หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี 

๒.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คาอธิบาย/คาบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 
ขัดต่อกฎหมาย 
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ดังนี ้

๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๓.๒ การนาเข้าข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมาหรือ 

เจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท ไฟล์ขนาดไฟล์ โดยมีลาดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อยดังนี ้

๓.๒.๑ เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีประสงค์จะนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้
หัวหน้ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต 

๓.๒.๒ แจ้งผลการนาขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
 
 
 
 
 
 



๔. การตรวจสอบและติดตาม 
๔.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
๔.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อยู่เสมอ 
๔.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
5. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการับรู้ 

ตรวจสอบ ตัดสินใจและร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการดาเนินการ 
ดังนี ้

5.1 วิเคราะห์ ทบทวนผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผลการดาเนินงานในรอบปี 
ท่ีผ่านมาให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 

5.2 จัดให้มีช่องหรือกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบ
พิจารณาจัดทาโครงการ 

5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดาเนินการรวมถึงแผนงาน/โครงการ ให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม 
6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วน

ราชการ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ

ส่วนราชการ 
6.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน

ร่วมและติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับราคา

ท้ังประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
6.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2460 ท่ีก าหนดรายละเอียดอย่างเคร่งครัด 
7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการ

มีแนวทางการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
7.1 ก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยให้

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบโดยท่ัวถึง 
7.2 การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.2.1 เรื่องท่ีนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีไม่ปฏิบัติ ละเว้นการปฏบิัติหรือเลือกปฏิบัติ ประกอบด้วยการใช้
ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย กระทาการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีล่าช้า
เกินสมควร 

7.2.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจรงิท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลและขาดหลักฐานท่ีชัดเจน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
        นางสาวปวีณา  พุ่มพวง 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 


