
 

 
 

 
                                            ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม  
                          เรื่อง  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

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

        ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2561- 2565 )            
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำป 2565 ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการภายในเพื่อสงเสริมค.วามโปรงใสในองคกร
นั้น โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงไดกำหนดมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงานข้ึน ดังนี ้                        
      แนวทางใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม        

 1. เขารวมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

 2. การเขารวมกจิกรรมและโครงการตาง ๆ โดยการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและโครงการในสวนของภาค
ประชาชน  เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพอแหงชาติ,วันแมแหงชาติ) 

3. เขารวมตรวจสอบ ตรวจรับงานในสวนภาคประชาชน  
4. เขารวมการประเมินผลงานโดยวิธกีารตอบแบบสอบถามในโครงการตาง ๆ  
5. เขารวมการติดตามงาน หรือการดำเนินงานของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ซึ่งมีการแตงต้ังภาคประชาชนเขารวม

เปนคณะกรรมการตาง ๆ  
 

       ท้ังนี้โรงเรียนวัดชนะสงคราม เปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน ไมวาจะเปนในลักษณะการเขารวมในการจัดทำแผนงาน การประชาคม การวางแผนหรอืการ
ดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ  

 

       จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
             

 
 
 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 



ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                                               ---------------------------------- 
               เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวัดชนะสงครามเปนไป อยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลท้ังองคกรรวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน การดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงกำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

1. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเปนเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงาน และกำหนดกรอบ 
อัตรากำลังใหสอดคลองกับภารกิจ อำนาจหนาท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 
          2. การกำหนดโครงสรางสวนราชการการแบงสวนราชการภายในและกำหนด หนาท่ีตามความรูรับผิดชอบใน
สวนราชการของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน บุคคลของสถานศึกษา 
          3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหจัดทำข้ันตอนและประกาศ ทางเว็บไซดพรอมติดปายประชา 
สัมพันธของสถานศึกษาใหชัดเจน 

4. การยายของผูบริหาร ครูและบุคลากร ทำตามข้ันตอนและหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกำหนด 
          5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรใน สถานศึกษาไดมีการพัฒนา
ความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน และมีการเรียนรูรวมกัน สามารถนำความรูในดาน ตาง ๆ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
           6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกสายงานไดรับ ความรูในหลักสูตรตามสาย
งาน เพื่อมุงเนนในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู ความสามารถทักษะ และสมรรถนะท่ี
เปนไปตามตำแหนงแตละประเภท 
           7. การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุงสูความเปนองคแหงการเรียนรู และเปนไป ตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
           8. การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ หลักการจัดการศึกษา 
           9. การประเมินผลงานเพื่อแตงต้ังใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึนในตำแหนงตาง ๆ จะยึดถือ ความรูความสามารถ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
           10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหเปนไป ตามหลักเกณฑวิธีการท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
           11. การเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได 
 
                                จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
                                               ประกาศ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

เรื่อง  มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
................................................................................. 

   

                      ดวยรัฐบาลใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนประโยชนสุขตอประชาชน และเกิดความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันแลปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ใหโรงเรียนวัดชนะสงคราม กำหนดมาตรการในการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

           1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็ปไซดของโรงเรียน 

               1.1 เผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางนอยตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และไมเผยแพรขอมูลตาม มาตรา 14 และ 15 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

               1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซดของโรงเรียน ใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
กับสถานการณ และความพรอมของขาราชการครู/บุคลากร/ทรัพยากรในโรงเรียน 

               1.3 เผยแพรขอมูลขาวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

               1.4 ใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเว็ปไซด 
           2. แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะตองเผยแพรตอโรงเรียน ไดแก 
               2.1 ลักษณะ/ประเภทขอมูลท่ีหนวยงานตองเผยแพรตอสาธารณะ ไดแก 
                      (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดำเนินงาน 

                      (2) สรุปอำนาจหนาท่ีท่ีสำคัญและวิธีดำเนินงาน 

            (3) สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคำแนะนำในการติดตอกับโรงเรียน 

                      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ  แบบแผน และนโยบาย   
                      (5) แผนงาน โครงการ ความกาวหนาของการดำเนินงาน การใชจายงบประมาณผลผลิต/ 
                          ผลลัพธของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   
                      (6) แผนการจัดซื้อจัดจางประจำป 
                      (7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

               2.2 ระบุวิธีการ ข้ันตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินงานและผูมหีนาท่ีรับผิดชอบในการ    
                     เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะอยางชัดเจน 

            3. กำหนดกลการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพรขอมูล โดยแตงต้ังคณะทำงาน หรือมอบหมาย
เจาหนาท่ีของหนวยงานในการดูแลเว็ปไซต เพื่อใหมีการดำเนินงานเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน รายงาน
ผลการดำเนินงาน สรุปปญหาและอุปสรรคตอหัวหนาสวนราชการ อาทิ จำนวนขาวท่ีเผยแพร จำนวนผูเขาชม 



เว็ปไซตของโรงเรียน จำนวนผูขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต เปนตน   

 
                    จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   กรกฎาคม   พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม                                  
เรื่อง  มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

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

    ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2561 - 2565 )  
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ท่ีเปน
แนวทางของหนวยงาน ดังนั้น โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัด
จาง  ดังนี้       
 

              1. ใหขาราชการครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ดำเนินการบันทึกข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารการพัสดุภาครัฐ  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  โดยไดดำเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ 
                    (1) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง          
                    (2) การทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ 
                         รายการกอสราง 
                    (3) จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง 
                    (4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
                    (5) ประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจาง 
                    (6) การทำสัญญา 
                    (7) การบริหารสัญญา 
              2. หามมิใหขาราชการครูผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางแสวงหาผลประโยชนหรือยอมใหผูอื่น
อาศัยอำนาจหนาท่ีของตนแสวงหาประโยชนจากการจัดซื้อจัดจาง 
              3. ใหขาราชการครซูึ่งปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ปฏิบัติตอผูเสนอราคาทุกรายอยางเทาเทียม
กันเพื่อสนับสนุนการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
              4. เมื่อมีการรองเรียนเรื่องความไมโปรงใสหรือการทุจริตในหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  จะตองมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว จึงแจงผลการดำเนินการใหผูบริหารและผูรองเรียนทราบ 
 
                   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

     
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 

 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม                                  

เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบน 
................................................................................. 

 
                 รัฐบาลกำหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสำคัญ และถือเปน
วาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
                  โรงเรียนวัดชนะสงคราม ไดตระหนักและใหความสำคัญกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและระมัดระวังมิใหมีการแสวงหาผลประโยชน การรับ
ผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนำไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน   รวมท้ังกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองคกร ดังนี้   
                  1.  ผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากร พึงเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน  จะตองไมเรียกรอง  จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไมวาดวยทางตรงหรือทางออม  เพื่อแลกกับการ
ใหบริการหรืออำนวยความสะดวก ใหกระทำการ ไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดวยหนาท่ีและ
กฎหมาย 
  2.  หามมิใหมีการรับหรือใหสินบนในการจัดซื้อจัดจางทุกประเภท ตองดำเนินการเปนไปอยาง
ซื่อสัตย  สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  3.  การับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัสดุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการ
ใดของหนวยงาน ตองปฏิบัติตามระเบียบ 
  4.  การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตตางๆของสวนราชการ จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝาย
การเมืองหรือผูมีอำนาจ  เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  5. ไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเขาขายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือใหสินบน 
จะตองรายงานผูบริหารหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน 
  6. กรณีเกิดการกระทำท่ีเกี่ยวของกับการรับสินบน จะตองถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ 
             7. ใหรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกนัการรับสินบนใหผูบริหารทราบ เปนประจำทุก 6 เดือน  
   

           จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
    

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 
 

 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

เรื่อง  มาตรการปองกันการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม 
................................................................................. 

 
      ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ไดกำหนดใหหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการภายใน  เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริตในองคกรนั้น โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงไดกำหนดมาตรการการปองกันการขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  ดังนี้ 
 

          1. กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม  
สนับสนุนและขับเคล่ือนการดำเนินการเพื่อปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
รวมถึงสอดสองดูแลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของผูใตบังคับบัญชา 
          2. กำหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรทุกระดับ  สอดสองและรวมกันปองกันการกระทำท่ีเขาขายการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยไมละเลยเพิกเฉยตอการกระทำท่ีเขาขายดังกลาวตลอดจน 
ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 
          3. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี ้
               3.1 การไมใชตำแหนงหนาท่ีในการแสวงหาประโยชนใด ๆใหแกตนเองหรือผูอื่น 
               3.2 การไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนใด ๆ ใหแกตนเองและ 
                     ผูอื่น                   
               3.3 การไมกระทำใด ๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือผลประโยชนอื่นใด               
                     ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับโรงเรียน 
               3.4 การไมนำขอมูลความลับของโรงเรียน ไปแสวงหาหาประโยชนสวนตัว ประโยชนของพวกพองและ                   
                     ครอบครัว 
               3.5 การไมนำเงิน  บุคลากร  และทรัพยสินใด ๆ ของโรงเรียนไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น                 
               3.6 การไมใชเวลางาน  ในการแสวงหาประโยชนสวนตน 
               3.7 การไมรับงานและปฏิบัติงานภายนอก  ท่ีกอใหเกิดประโยชนขัดแยงกับโรงเรียน ไมวาจะเปน               
                     การปฏิบัติช่ัวคราวหรือถาวร  เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปนการเฉพาะจากผูบรหิาร 
               3.8 การไมนำความสัมพันธสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจในการใหคุณใหโทษการพิจารณา 
                    ตัดสิน  อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซือ้จัดจางหรือเปนเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
          4. กำหนดใหผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนไดสวนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากท่ีประชุมเปน
การช่ัวคราวในระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจงตอท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียกอนเริ่มในการประชุมใน
วาระดังกลาว  ตลอดจนใหบันทึกขอมูลไวในรายงานการประชุม 
          5. กำหนดใหมีการดำเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
และบุคลากร  ซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทำความผิดท่ีเกี่ยวกับการขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนกับผลประโยชน



สวนรวม  ท้ังในฐานะตัวการหรือผูสนับสนุนหรือมีการรับรองขอมูลการมีสวนไดสวนเสียอันเปนเท็จรวมถึงการเพิกเฉย
ตอการกระทำผิด  หรือการรับทราบวามีการกระทำความผิดแตไมดำเนินการจัดการใหถูกตอง 
          6. ใหการสนับสนุนยกยอง ชมเชยใหรางวัลแกขาราชการครูและบุคลากรท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีธรรมมา  
ภิบาลในการปฏิบัติงาน  สนับสนุนการขับเคล่ือนการดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและการขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 
 

           จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 
 
 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

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

   ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561 - 2565) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ไดกำหนดใหหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการภายใน เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริตในองคกรนั้น โรงเรียนวัดชนะสงคราม จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ดังนี้  

 1. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลพินิจ 
    1.1 ผูบริหารตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติงานดวยความ ซื่อสัตย สุจริต 

กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชดุลยพินิจของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน คูมือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เปนธรรม รับผิดชอบ ถูกตอง ชอบธรรม ยอมรับนับ
ถือ และโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

    1.2 ใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อ
เปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนำมาสูการลดการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน   

    1.3 ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือไมเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน หรือ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อใหสวนงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการหาขอเท็จจริงวิเคราะห 
เสนอแนวทางแกไขปญหา และปองกัน ตอผูบริหาร  
               1.4 ใหดำเนินการสำรวจ วิเคราะห ตรวจสอบและจัดการความเส่ียง ใหครอบคลุมถึง การดำเนินงานของ
โรงเรียนวัดชนะสงคราม ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมขอบกพรองในการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง 
หลักเกณฑอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
            2. มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

          2.1 ผูบริหารตองใหความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  

2.2 ผูบริหารตองส่ือสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช ดุลยพินิจ  
2.3 การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและสะดวกในการสืบคนเพื่อ

ใช ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน  
 
 
 



2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำส่ัง หลักเกณฑอื่นใด 
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงาน รวมท้ังใหมีการพัฒนาระบบ การ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและโปรงใส  

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กรกฎาคม   พ.ศ.2565 

 
 
 
 

                        
          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 

            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดชนะสงคราม                                  
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ และประพฤติมิชอบของขาราชการครูและบุคลากร 

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

    รัฐบาลกำหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสำคัญ และถือเปน
วาระแหงชาติท่ีทุกสวนราชการจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
          โรงเรียนบานนอย“ปรึกอุทิศ” ไดตระหนักและใหความสำคัญกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครแูละบุคลากรภาครัฐเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและระมัดระวังมิใหมีการแสวงหาผลประโยชน การรับ
ผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนำไปใชประโยชน 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จึงไดกำหนดมาตรการปองกันการรับสินบนเพื่อปองกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสวนราชการ  ดังนี้   

   หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
1. หลักเกณฑการรองเรียน 
     1.1 เรื่องท่ีจะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากขาราชการครู  
           และบุคลากรในเรื่องดังตอไปนี ้

(1) กระทำการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
(2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 
(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

    1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐาน 
          แวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
2. ขอรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
    2.1 ช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียน 
    2.2 ช่ือหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
    2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ พฤติการณตามสมควร 
          เกี่ยวกับการกระทำดังกลาว (หรือแจงชองทางแสการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางชัดเจนเพื่อดำเนินการ     
          สืบสวนสอบสวน) 
    2.4 คำขอของผูรองเรียน 
    2.5 ลายมือช่ือของผูรองเรียน 
    2.6 ระบุวัน เดือน ป 
    2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 
3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ หลักฐานกรณี 
   แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
 



4. เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
    4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทำเปนหนังสือ 
    4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
    4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 4.2  
5. รองเรียนผานเว็บไซตโรงเรียนวัดชนะสงคราม ท่ี www.watchanasongkram.ac.th 
กระบวนการพิจารณาดำเนินการ  

1. ใหงานนิติการเปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน 
2. เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนดในประกาศนี้ 
3. ถาเห็นวาเรื่องรองเรียนนัน้ไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใด ๆ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแนะนำใหผู

รองเรียนแกไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ถาเห็นวาขอมูลไมสมบูรณครบถวน เปนกรณีท่ีไมอาจ แกไขใหถูกตองได 
หรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหบันทึก
ไวแลวเสนอเรื่องรองเรียนดังกลาวตอผูบริหารเพื่อ ดำเนินการตอไป และแจงใหผูรองเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนเทาท่ีจะสามารถกระทำได 
         4. กรณีท่ีผูบริหารเห็นสมควรใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ใหงานนิติกรดำเนินการตามคำส่ังนั้น 
         5. ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับแตงต้ัง มีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาไต
สวนหาขอเท็จจรงิวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังทำ
ความเห็นเสนอผูบริหารวามีการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ   เกิดข้ึนหรือไม และเปนการกระทำผิดวินัยหรือไม 
หากเปนกรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาใหเสนอ ความเห็นตอผูบริหารและยุติเรื่อง 
         6. ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดำเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีผูถูก กลาวหา
พิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 
         7. ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอผูบริหาร ภายในสามสิบวันนับต้ังแต    
วันท่ีไดรับแตงต้ัง  
         8. เมื่อมีการดำเนินการในเบ้ืองตนเปนประการใด ใหนิติการแจงใหผูรองเรียนทราบภายในเวลาสิบหาวัน  
         วนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได 
         9. ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออำนาจการพิจารณาของโรงเรียนวัดชนะสงคราม              
ใหดำเนินการดังนี้ 
           9.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนระบุถึงช่ือ หนวยงานนั้นๆ 
ถือเปนการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองตอเรือ่งรองเรียน 
           9.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีท่ีผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง พรอม
ช้ีแจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองตอเรื่องรองเรีย 
              จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   ตุลาคม   พ.ศ. 2565                                          
 
 
 

 
                          ( นางกานตกันต   แกวพรายตา) 
            รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 



 


