
 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องดําเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

(Government Website standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวก ใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนวุิชัยวิทยาได ้ตามที่ได้ประกาศเจตจํานง

สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน จึงกําหนดมาตรการในการเผยแพรข่้อมูลตอ่สาธารณะ ดังนี้  

๑. สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 

๑.๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นเว็บไซต์ของ

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา http://www.wuttichai.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยตอ้งประกอบไปดว้ย

ข้อมูลความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ ทําเนียบ ผูบ้ริหาร อํานาจหน้าที่ รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น  

  ๑.๒ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางอื่น ๆ เข่น สื่อสังคม

ออนไลน์ ปิดประกาศภายในหน่วยงาน ฯลฯ  

  ๑.๓ กลุ่มงาน มีหนา้ที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบสําหรับการเผยแพรผ่่านช่องทาง

ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  

 ๒. การกํากับติดตามการเผยแพร่ขอ้มูล 

  ๒.๑ ให้หัวหน้ากลุ่มงานดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และกํากับให้มีการรายงานผล โดยส่ง

ข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามขอ้ ๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

  ๒.๒ ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยจัดทําสถิติการให้บริการและเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารทุก ๖ เดือน และรายงานผลต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 

ผู้อานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 



 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนร่วม 

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

 การมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกภาคส่วน โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาจึงได้กําหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมสี่วนร่วม ดังนี้  

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้  

  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 

  “ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

   “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนวุฒิชัย

วิทยา 

  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเก่าของ โรงเรียนวุฒิชัย

วิทยา 

  “ครู” หมายถึง ครูของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

  “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

 ข้อที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟ้ง

ความคิดเห็น คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่  

  (๑) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อํานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา เลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ ตําบลดอน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ๙๔๑๓๐ 

  (๒) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ ๔๖๖ ๑๓๓ 

  (๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wuttichai.01@wuttichai.ac.th  

  (๔) เว็บไซต์ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา http://www.wuttichai.ac.th 

 ข้อที่ ๓ ให้เจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวขอ้งหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างถูก

ต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทําเนียบผูบ้ริหาร 

อํานาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ป ีแผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณ

mailto:wuttichai.01@wuttichai.ac.th


รายจ่ายประจําปีผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน ติดประกาศ และหรือสําเนาเอกสารภายหลังจาก

การเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน ให้รายงานสรุปผลการดําเนินการต่อผูอ้ํานวยการ  

 ข้อที่ ๔ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุมครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจําเดือน  

 ข้อที่ ๕ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ       

อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาและ      

ผู้ปกครองเครือข่ายใช้สถานที่ในโรงเรียนเปน็ที่ประชุมได้  

 ข้อที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้งหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อที่โรงเรียนจะได้รัฟังข้อแสดงความคิดเห็น คําแนะนําและขอ้เสนอแนะ เชิงสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ได้แก่  

  (๑) การประชุมครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ประจําเดือน 

  (๒) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

  (๓) การประชุมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

  (๔) การประชุมของผู้ปกครอง 

  (๕) การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตามที่โรงเรียนกําหนด  

 ข้อที่ ๗ ภายหลังการประชุมตามข้อที่ ๕ แล้วเสร็จ ใหเ้จ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง หรือผู้ทีผู่้อํานวยการมอบหมาย 

รายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพื่อที่จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป

หากที่ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็นคําแนะนําและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่ามีความจําเป็นต้องดําเนินการเร่งด่วน 

ให้รายงานต่อผู้อํานวยการโดยเร็ว  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 

ผู้อานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 



 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยามีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและ

สอดคลอ้งกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงกําหนดให้มี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและแผน

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการหลังจากวันที่ได้รับ       

การจัดสรรงบประมาณ  

 ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล     

การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กําหนด  

 ๓. กําหนดแนวทาง ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอ

ราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาที่มี

ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

 ๕.   ห้ามมิให้บุคลากรภายในหนว่ยงาน ดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ซับซ้อน  

 ๖.   ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดังนี้  

  ๖.๑ ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน

หรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ  

  ๖.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวขอ้งกับ

บุคลากรในหนว่ยงานหรือไม่  

  ๖.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 



 ๗.   ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทราบ

เป็นประจําทุกเดือน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 

ผู้อานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 



 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

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

 เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ปรับปรุงระบบรองรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการกลไกหรือระบบในการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดําเนินการต่อเรื่องรอ้งเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทาง

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้  

๑. คํานิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 

“ร้องเรียน” หมายถึง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีการเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์หรือมี 

พฤติการณ์ในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาและ

ให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาไม่ว่าจะจัดจ้างเป็นรายเดือน รายวัน หรือจัดจา้งเพียงช่วงระยะ

เวลา ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  

  “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

  “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการ

โรงเรียน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

๒. การดําเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผล

ประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทางวิธีการคู่มือหรือ

มาตรการในการรับเรืองร้องเรียนอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาและไม่ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูก      

ร้องเรียนอยู่คนละหนว่ยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  

 ๓. โรงเรียนดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จํานวนอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งเป็นข้าราชการไม่ตํา่กว่า

ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ เพื่อเปน็เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  

 ๔. กรณีที่โรงเรียนไมส่ามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ได้ให้ผูบ้ังคับบัญชาแตง่ตั้งข้าราชการ ในระดับอื่น 

และหรือจํานวนเท่าที่สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม  



๕. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีหน้าที่ดังนี้ 

  ๕.๑ รับเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน หรือส่งจดหมายถึงหน่วยงานโดยตรง 

หรือได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

  ๕.๒ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ให้แจ้งกับผู้ร้องเรียนเพื่อให้     

ผู้ร้องเรียนไปดําเนินการร้องเรียนกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ  

  ๕.๓ รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ภายใน ๓ วันทําการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน

ตาม ข้อ ๕.๑  

 ๖. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรีนมีหน้าที่ดังนี ้

  ๖.๑ รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ภายใน ๕ วันทําการนับแต่ที่ได้รับรายงาน        

การร้องเรียนตามข้อ ๕.๓ 

  ๖.๒ ดําเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบื้องต้นและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ดังกล่าวโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันทําการนับแต่ที่ได้รับรายงานการร้องเรียน     

ตามข้อ ๕.๓ ทั้งนี้หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด ให้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่อผู้บังคับ

บัญชา ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  

 ๗. กรณีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนไดใ้นขณะที่มีการร้องเรียนให้เป็นดุลยพินิจของ

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ไว้พิจารณาดําเนินการ  

 ๘. หน่วยงานสรุปและรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามที่ไดร้ับเรื่องรอ้งเรียนไว้ และรายงานผลตามรอบ   

การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ๙. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแนวทางของประกาศฉบับนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษา

เป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

 ๑๐. ให้ทุกหนว่ยงานปิดประกาศแนวทางฯ ฉบับนี้ พร้อมกับคําสั่งแตง่ตั้งเจา้หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ

หน่วยงานไว้ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 

ผู้อานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 



 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการปอ้งกันการรับสินบน 

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

 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจึงได้

กําหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้  

การปฏิบัติงานของครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่สํานักงานของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล        

ทุกภารกิจโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑. บุคลากรของโรงเรียน ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม  

 ๒. บุคลากรของโรงเรียนต้องไม่เรียกร้องจัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงเรียน

วุฒิชัยวิทยาหรือประโยชนข์องผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็น

คนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด  

 ๓. บุคลากรของโรงเรียนต้องไม่เสนอว่าจะทําให้สัญญาว่าจะทําให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน 

หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา อันมิชอบด้วยหน้าที่

และกฎหมาย  

 ๔. บุคลากรของโรงเรียนพบเห็นการกระทําที่เข้าขา่ยเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานตอ่ผูอ้ํานวยการ

สถานศึกษา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนทันที  

 ๕. โรงเรียนคํานึงถึงความเปน็ธรรมและปกปอ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยไม่ดําเนินการดา้น

ลบต่อเจ้าหนา้ที่ผู้นั้น  

 ๖. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ห้ามมิให้มีการรับหรือการให้สินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจา้งทุกชนิด 

การดําเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง  

 ๗. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด    

ที่โรงเรียนเห็นสมควรกําหนดในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 

ผู้อานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 



 

ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการปอ้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม  

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

 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาให้ความสาคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA : 

integrity and Transparency Assessment) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) เพื่อเป็นการยกระดับให้การบริหารงานมีคุณธรรม และความโปร่งใส จึงได้กําหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตาม

มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ๑. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

 ๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการยึดหลักความคุ้มค่าก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  

 ๓. ไมน่ําบุคลากรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

 ๔. ไมใ่ช้เวลาราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 ๕. ไมใ่ช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 ๖. ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สําหรับ

ตนเองหรือผูอ้ื่น 

 ๗. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันเป็นของ 

หน่วยงาน หรือทางราชการ 

 ๘. ไมน่ําข้อมูลความลับของสถานศึกษา ไปแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น  

 ๙. ไมร่ับงานพิเศษ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  

 ๑๐. ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ หรือการพิจารณาตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดําเนินการใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  



 ใหผู้้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นมีหน้าที่กํากับ ตรวจสอบ ดูแล ให้คําแนะนําผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยเคร่งครัด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 
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ประกาศโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

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

 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น    

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงสร้างและ

ภารกิจที่กําหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโดยผู้อํานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเป็นผู้กําหนดนโยบาย         

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกําหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจในการตัดสินใจอนุญาต 

อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ และเป็น

ไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กําหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารไว้ ดังนี้  

 ๑. การกํากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เขา้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม  

 ๒. การกํากับดูแลกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนตําแหน่ง 

การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

พนักงานราชการ ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการสอนงาน แลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม  

เท่าเทียม มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ  

 ๓. การรายงานผลดําเนินงานทุกงานที่ปฏิบัตติ่อผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและใช้ดุลยพินิจต่อไป  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายจํานงค์  แสงหวัง 

ผู้อานวยการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 


