
                                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดควนธานี     
ที…่………………………………………………………………………..25 มิถุนายน 2564   
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

ตามท่ีคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 ได้รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสตรวจสอบได้  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการตามข้อเสนอแนะและแนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.13 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ ปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริการ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของหน่วยงาน ควรมีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ  การแสดงข้อมูลสถิติการ
ให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ มีความชัดเจนมากขึ้น 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขื้นได้ ควรมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) การให้บริการ 
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ยังมีไม่
ครบทุกด้าน และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานไม่
ครบถ้วน ในเรื่องของความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
- ยังจัดทำรายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมไม่ชัดเจนถูกต้อง 

(1) จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับสถานศึกษาใช้
เป็นข้อมูลในการขอรับบริการด้านต่างๆ ของ
โรงเรียน 
(2) จัดทำข้อมูลสถิติการใช้บริการให้มีความ 
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด 
(4) จัดทำรายงานแสดงความก้าวหน้าการ 
ใช้จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(5) จัดทำรายงานผลการร่วมวางแผน การ
ร่วมดำเนิน การ่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประเมินผลให้มีความชัดเจนทุกครั้ง 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- การแสดงการดำเนินการหรือกิจ กรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารยังไม่
ชัดเจน 
- ขาดหลักฐานการดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง การทุจริต เช่น หนังสือเชิญ
ประชุม คำสั่ง วาระการประชุม  
และรายงานการประชุม เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ ทุจริต 

(1) ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินงาน 
หรือกิจกรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตอย่าง
จริงจัง สรุปข้อมูลการดำเนินงาน การ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการดำเนินงานในปีต่อไป 
(2) จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินการเพื่อ 
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  หนังสือเชิญ 
ประชุม คำสั่ง วาระการประชุม และรายงาน
การประชุม เผยแพร่ต่อสาธารณะชนสร้าง
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน 
(2) สร้างมาตรการภายในเพื่อป้องกันการ 
ทุจริต 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2) ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น    
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดทำข้อมูลพื้นฐานได้แก่ ข้อมูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสัมพันธ ์
และการปฏิสมัพันธ์ข้อมูล 

- งานธุรการ 

(2) แผนดำเนินงาน  แผนปฏิบัติ 
งาน และคู่มือการให้บริการ 

จัดทำแผนดำเนินงาน  แผนปฏิบตังิาน และคู่มือการให้บริการ 
ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานบริหาร งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 

(3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี และการจัดซื้อจดัจ้างหรอื 
การจัดหาพสัด ุ

จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจดัหาพัสด ุ

- งานบริหารงบประมาณ 

(4) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล 
 

กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จดัทำหลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

-งานบริหารงานบุคคล 

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน ได้แก่ การจดัการ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ และ
การเปิด โอกาสให้เกดิการมสี่วน
ร่วม 
 

จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน - งานบริหาร งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 

6) การดำเนินการเพื่อป้องกันการ 
ทุจริต 

จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บรหิาร สร้างเครื่องมือการประเมิน
ความเสีย่งเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร และจัดแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานบริหาร งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 

(7) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก ่
-มาตรการเผยแผ่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้มีผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการรับสินบน 
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพนิิจ 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานบริหาร งบประมาณ 
- งานบริหารทั่วไป 

 
 



นอกจากนี้ โรงเรียนวัดควนธานี ยังได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนวัดควนธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลแผนงานต่างๆ รวมทั้งการดูแลกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้บริการ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว โรงเรียนได้มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างครบถ้วน 

จากการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน   และการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบันข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน
ของโรงเรียนวัดควนธานี ไม่มีผู้ใดได้รับการร้องเรียนว่ากระทำการทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใด ปรากฏตามรายงาน
ผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2564 ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงเรียนแล้ว 
 เมื่อผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นประการใด คณะกรรมการฯจะได้รายงานผลอีกครั้ง 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนวัดควนธานี ได้ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้
ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
- อนุญาตให้ให้สำเนาหนังสือฉบับนี้แจ้งเวียนบุคลากรภายในโรงเรียนวัดควนธานีทุกคน 
- อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
- ลงนามหนังสืออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
 
 
ลงชื่อ        ลงชื่อ  
   (นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น)                          (นางสางสุวิมล วงศ์เทพบุตร) 
      หัวหน้าบริหารวิชาการ                    หัวหน้างานบริหารบุคคล 
 
ลงชื่อ        ลงชื่อ  
       (นายรักษพล กล่อมพงษ์)             (นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ) 
      หวัหน้าบริหารงบประมาณ             หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
 

  - ทราบ 
       ลงชื่อ     

                                (นายไพศาล นาคแป้น) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 
 
 

  



     
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดควนธานี 
ที ่     วันที่    25 มิถุนายน 2564  
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก 
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและส่ง เสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงเรียนวัดควนธานี 
ดังต่อไปนี้ 

1. นายไพศาล  นาคแป้น   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี  ประธาน 
2. นายรักษพล  กล่อมพงษ์  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  รองประธาน 
3. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร  หัวหน้างานบริหารบุคคล   กรรมการ 
4. นายสาธิต  สโุขวัฒนกิจ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
5. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์  ธุรการ     กรรมการ 
7. นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง       หัวหน้าระดับปฐมวัย  กรรมการ/เลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที ่กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน 
หน่วยงานของโรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เพ่ือนำมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายไพศาล  นาคแป้น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 



 
คําสั่งโรงเรียนวัดควนธานี  

ที่ 007/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

............................................ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนวัดควนธานี 
ดังต่อไปนี้ 

1. นายไพศาล  นาคแป้น   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี  ประธาน 
  2. นายรักษพล  กล่อมพงษ์    หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  รองประธาน 
3. นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร  หัวหน้างานบริหารบุคคล   กรรมการ 
4. นายสาธิต  สโุขวัฒนกิจ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
5. นางสาวมยุรฉัตร  เพ็ชรสนั่น  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6. นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์  ธุรการ     กรรมการ 

  7. นางสาวสภุาวิดา  ไกรทอง         หัวหน้าระดับปฐมวัย  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วย 
งานของโรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

 
(นายไพศาล  นาคแปัน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 



 
ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
-------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐานเว็ปไซต์ 
(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงกําหนดมาตรการแนวทางเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
 1.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนวัดควนธานี ดังนี้ 
  1.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
ของโรงเรียนวัดควนธานี โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 
  1.๒ โรงเรียนวัดควนธานี ดำเนินการอนุมัต/ิอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงเรียน 
วัดควนธานี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการดำเนินการ
นำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็ปไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง  ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าชองข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่
เผยแพร่ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานเจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
  1.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (นําออก
เมื ่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็ปไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard 
Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลของราชการกําหนด ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 1.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log File) ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติว่า 
ด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เรื ่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ชองผู้ใฟ้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  1.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็ปไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเตอร์เน็ต 
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่า 
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยสำหรับเว็ปไซต์ 
(Website Security Standard) ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาทิ การ
ติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ ( HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความ
สมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ชองผู้ใช้กับ เว็ปไซต์ที่มีบริการรับ
ข้อมูล การใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  

 1.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบายย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 



 2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนวัดควนธานี ดังนี้ 
  2.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

         2.๒ การนำข้อมูลข่าวสารต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล 
ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีลำดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

     2.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่จะนำขึ้นสู่เว็ปไซต์ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเว็ปไซต์ พิจารณาอนุญาตด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียนวัดควนธานี ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 
   ๒.๒.๒ แจ้งผลการนำขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
 3. การตรวจสอบและติดตาม 
  3.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
  3.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยุ่เสมอ 
  3.๓ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

  
 
 

(นายไพศาล  นาคแป้น)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดควนธานี 

--------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนวัดควนธานีได้จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดควนธานี 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้กำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบาย
การพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หลักการจัด
การศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม 
หลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน 
  โรงเรียนวัดควนธานีจึงได้มีการกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน  วิธีการดำเนิน ขั้นตอน 
กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดควนธานีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วน
ร่วมการวางแผน การดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์ 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหาเพ่ือ
นำมาปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่  22  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายไพศาล  นาคแป้น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 
 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี 
เรื่อง มาตรการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดควนธานี 

--------------------------------------------------------------- 

  โรงเรียนวัดควนธานี เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร 
ส่งเสริมให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ยึ ดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. 2560 - 2564 
  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามนโยบายของผู้บริหาร
ของโรงเรียนวัดควนธานี ในด้านความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ เกณฑ์กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอนาจในการพิจารณางบประมาณ 
  2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดให้มีการบันทึก สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบภายใน ๗ วันทำการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  
       2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
       2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้าม)ี 

                    2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นขอเสนอทุกราย 
       2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
       2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
       2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(ถ้ามี) 
       2.8 บันทึกรายการผลการตรวจรับพัสดุ 

  

 



  3. หน่วยงานภายในมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจำหน่วยงาน
อย่างน้อย ๒ คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
           4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
  5. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายยว่าด้วย วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  6. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์
กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินหรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
           7. ให้มีช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
      7.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดควนธานี  
     7.2 ทางจดหมาย โดยส่งมาที่โรงเรียนวัดควนธานี หมู่ที่ ๒ ตําบลควนธานี อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ๙๒๑๑๐ 
     7.3 โทร 0816167583 / เว็ปไซต์  http://ktn.ac.th 
     ๘. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินกานตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาชองหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอให้ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานีทราบ  โดยเสนอผ่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เป็นประจำทุกเดือน 
   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 
(นายไพศาล  นาคแป้น) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนวัดควนธานี 
------------------------------------------------------- 

  โรงเรียนวัดควนธานี เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที ่อยู ่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ในองค์กร ส่งเสริมให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดย
ให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการ
พัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. 2560 - 2564 
  เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามนโยบายของผู้บริหาร
ของโรงเรียนวัดควนธานี  ในด้านความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานชองหน่วยงานในทุกระดับ เกณฑ์กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมถึงสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 
           ๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดขึ้น ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและทุจริต 
          ๓. กำหนดให้มีแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดำเนินการกำกับติดตาม และรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
          ๔. กำหนดให้มีคู ่มือหรือแนวปฏิบัติในการรับเรื ่องร้องเรียน โดยระบุถึงผู ้ร ับผิดชอบ ขั ้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลาในการพิจารณาเรื ่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดการทุจริต ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 
           ๕. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ในสถานศึกษา 
          ๖. กำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต  
โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวระมัดระวังในการดำเนินงานและเก็บเป็นความลับ 
        ๗. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสถิติการรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิดการทุจริต 
รวมทัง้จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลสถิติเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
       ๘. กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและผู้
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
       ๙. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กระทำด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รับฟัง
และให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 



     ๑๐. กำหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคลากรที่มีผลการสอบสวน 
หรือการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงดำเนินการกรณีอยู่ระหว่างการสอบสวนตามระเบียบ 
ข้อบังคับกฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 

(นายไพศาล  นาคแป้น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี  

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม  
ของโรงเรียนวัดควนธานี 

-------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  

เป็นธรรมปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
  1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทุกระดับของ
โรงเรียนวัดควนธานีให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง  

และร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยาน 
  3. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส 
เป็นพยานกรณีเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการถึงที่สุด 
แล้วปรากฏว่ามีผู้กระทำฝิดจริงให้พิจารณายกย่องชมเชยหรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษแก่บุคคล ผู้แจ้งเบาะแสหรือ
พยานตามควรแก่กรณี 
  4. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 
      4.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติไปใช้ในการแสวงหาประโยขน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

  4.2 การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินได ๆ ของโรงเรียนวัดควนธานีไปแสวงหาผล 
ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     4.3 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์
ของโรงเรียนวัดควนธานีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
     4.4 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
  5. กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยง ลด ป้องกัน การขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   6. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม ชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร 
เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  



  7. กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด 
สำหรับบุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งใน
ฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน 
  8. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อที่ประชุมสถานศึกษาทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

(นายไพศาล  นาคแป้น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรียนวัดควนธานี 

----------------------------------------------------- 
  โรงเรียนวัดควนธานี เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที ่อยู ่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ในองค์กร ส่งเสริมให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายในการ
พัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. 2560 – 2564 
  เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดควนธานี เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามนโยบายของผู้บริหาร
ของโรงเรียนวัดควนธานี  ในด้านความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานชองหน่วยงานในทุกระดับ เกณฑ์กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
      1.1 ผู้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยงของกับการปฏิบัติงาน 
      1.2 ให้ผู ้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู ่มือการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะนำมาสู่
การลดการใช้ดุลนิจของผู้ปฏิบัติงาน 
                1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการดำเนินการหรือปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา 
     1.4 ให้ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์สำรวจ และจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงาน
ของโรงเรียนวัดควนธานีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  2  มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบบการใช้ดุลพินิจ 
  2.1  ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  2.2 ผู้บังคับบัญขา ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
   2.3 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่าเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 



       2.4 มีแนวทางติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือนำมาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบราชการ 
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายไพศาล  นาคแป้น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 


