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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานศึกษา 

ความเป็นมา 
ตามท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้นผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.63 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ B (Good) โดยตัวซี้
วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 31.25 เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้ 
    1.1 การจัดการเก่ียวกับการร้องเรียนการทุจริต  
         - จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ

โรงเรียน จำนวน 7 ช่องทาง ได้แก่  
         1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากกกร เจ้าหน้าที่ผู้รับข้อร้องเรียน บันทึกข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม หรือผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน 

3) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 077-954310-4 
4) กระดานร้องเรียนการทุจริต การประพฤติมิชอบ ที่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี www.tupst.ac.th 
5) ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ https://www.facebook.com/โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
6) กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
7) ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีได้ท่ี 

หมายเลข 077-954310-4 
         - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้บุคลากร

ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเ รียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงขั ้นตอนและวิธ ีการปฏิบัต ิงาน เผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกและผู ้มารับบริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบในการจัดการเรื ่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่อง
ร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

   1.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ

และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั ้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผน
ดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ 

 
ผลการดำเนินการ 
1. บุคลากรทุกคนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทุกคนรับรู้ รับทราบถึง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการเก่ียวกับการร้องเรียนการทุจริต 
2. ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการร้องเรียนการ

ทุจริต ทำให้ผลการดำเนินงานมีความโปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน มีความซื่อสัตย์  
3. มีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจสอบ

และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
2. มาตรการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาตรการการดำเนินการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
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    2.1 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์โรงเรียน
สุจริต บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งจัดทำประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

    2.2 สร้างเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง เพ่ือกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

    2.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีได้กำหนด
วัฒนธรรมองค์กร คือ ยิ้มไหว้ ทักทายแต่ง กายเรียบร้อย และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 8 กิจกรรม 

    2.4 จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  

 
ผลการดำเนินการ 
1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้มีส่วรร่วม รับรู้และรับทราบถึงประกาศ

เจตนารมณ์โรงเรียนสุจริต และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
สุราษฎร์ธานี  

2. ผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
   1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
   2) มีการปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 
   3) มีการสรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อำนวยการทราบ 
   4) มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้องทุกรายการ 
   5) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายความโปร่งใส ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
   6) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้ันตอนและตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
   7) ไม่มีการรับของขวัญสินน้ำใจ 
   8) มีการปฏิบัติตามมาตรการคู่มือการประเมินความเสี่ยงของโรงเรียน 
   9) มีการปฏิบัติตามคู่มือของแต่ละฝ่ายและรายงานผล 
   10) ไม่พบการทุจริต 
3. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดขอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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3. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการ

ทุจริต ดังนี้ 
    3.1 จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
สุราษฎร์ธานี 

   3.2 จัดทำมาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสวนร่วมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี 

   3.3 จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

   3.4 จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            
สุราษฎร์ธานี 

   3.5 จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
   3.6 จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
   3.7 จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สุราษฎร์ธานี 
 
ผลการดำเนินการ 
1. บุคลากรทุกคนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทุกคนรับรู้ รับทราบถึง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
2. ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทำให้ผลการดำเนินงานมีความ

ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการทุจริต สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนได้ 
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ภาพประกอบผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ภายในสถานศึกษา 

ช่องทางร้องเรียนการทุจริต การประพฤติมิชอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี www.tupst.ac.th 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประชุมผู้ปกครอง 
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ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสุจริต 
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ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

*********************************************************************************** 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของ      

รัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประซาซนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ ภาครัฐ (Government Website standard) เพื่อให้บริการตามตามภารกิจและอำนวยความสะดวก
ให้ประซาซนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องซัดเจนครบถ้วนเป็นปึจจุบันนั้น 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา           
สุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงกำหนดมาตรการแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
๑. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

๑.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดย ระบุซื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อ
กลับอย่างซัดเจน 

๑.๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(Web Master) ซึ่งได้รับสิทธิเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ ที่ 
ถูกต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภทไฟล์ ขนาด ไฟล์ 
และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Web Master) มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (นำออก
เมื่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website standard 
Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) และตามพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราซการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสาร อื่นที่คณะกรรมการข้อมูลของราซการ
กำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามพระราซบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราซการ 

๑.๔ จัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อกำหนดในพระราซบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ'ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและลังคม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้!ห้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเตอร์เนีต 
(Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราซบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราซ
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บัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security standard) ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช้ HTTPS (Flypertext 
Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใข้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใข้กับเว็บไซต์ที่มีบริการรับข้อมูลการใช้ Software หรือ Hardware ป้องกันการบุก
รุกโจมตี (Firewall) 

๑.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย 
๒. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดขอบ 
๒.๒ การนำเช้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของ

ข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมูลข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกุล)ไฟล์ ขนาดไฟล์โดยมีลำดับการปฏิบัติอย่าง
น้อย ดังนี้ 

      ๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดขอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตามแบบฟอร์มแนบทา้ยประกาศนี้ 

      ๒.๒.๒ แจ้งผลการนำขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ  
๓. การตรวจสอบและติดตาม 

๓.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ (Web Master) 
๓.๒ ผู้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใข้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อยู่เสมอ 
๓.๓ ผู ้รับผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  

 
 

(นายบุญเลิศ ทองชล) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

************************************************************************************** 
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      

สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดทำมาตรการให้มีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้กำหนดเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของภาคประซาซนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้า่ย 
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ ลังคม และสติปีญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนูน ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
และภาคเอกซนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประซาซนร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกซน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ 
ส่งเสริม และสนับสนูนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษา 
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วน 
ร่วมหลาย ๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ขุมซน องค์กรขุมซนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เอกซน องค์กรเอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่ 
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้มีการกำหนด มาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่
ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ที ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมการวางแผน           
การดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์หรือการแสดง
ความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไฃป้ญหาและนำข้อเสนอแนะป้ญหาเพื่อนำมา
ปรับปรุง พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                 ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  
 

(นายบุญเลิศ ทองชล) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
************************************************************************************************** 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา           
สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิขอบใน
องค์กรส่งเสริมให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายใน
การพัฒนาประเทศท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นไปตามเจตจำนง
สุจริตตามนโยบายของผู ้บริหาร ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มืส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามืส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ เกณฑ์กำหนด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. งานบริหารงบประมาณ จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นซอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มือำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

๒. งานบริหารงบประมาณจัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
ภายใน ๗ วันทำการ หลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็น 
ระบบ เพื่อประโยซน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
         ๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
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๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
๓. หน่วยงานภายในมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจำหน่วยงาน 

อย่างน้อย ๒ คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนด  

๔. งานบริหารงบประมาณ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุม 
ชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

๔. ห้ามมิให้ผู้ที่มืหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์ 
กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินหรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

๗. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู ้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

  ๗.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านตาชุนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

  ๗.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ โรงเรียนบ้าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เลขที่ 
๗๐ หมู ่๒ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐ 

๗.๓ โทร ๐ ๗๗ ๙๕๔๓๑๐-๔ /เว็บไซต์ www.tupst.ac.th 
๘. งานบริหารงบประมาณ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 

ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ     
จัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทราบเป็นประจำทุกเดือน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
(นายบุญเลิศ ทองชล) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

*************************************************************************************** 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา           

สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบใน
องค์กร ส่งเสริมให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยให้ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายใน
การพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นไปตามเจตจำนง
สุจริต ตามนโยบายของผู้บริหารของโรงเรียนในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้ผู ้ร ับบริการหรือผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียเข้ามามีส ่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ           
เกณฑ์กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพ่ือ
เป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีรวมถึงสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต รายงานการกระทำ 
ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา หากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและ 
ทุจริต 

๓. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดำเนินการ กำกับติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารและเผยแพร่ต่อ 
สาธารณะ 

๔. กำหนดให้มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการรับเรื ่องร้องเรียน โดยระบุถึ งผู ้ที่รับผิดขอบ ขั ้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต ตลอดจน 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 

๕. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ลักษณะความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ไนสถานศึกษา 
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๖. กำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต 
โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดขอบเรื่องดังกล่าวระมัดระวังในการดำเนินงานและเก็บเป็นความลับ 

๗. กำหนดให้ทุกส่วนงานที่เกี ่ยวข้องจัดทำสถิติการรับเรื ่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด    
การทุจริต รวมทัง้จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลสถิติเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

๘. กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ไห้ความร่วมมือในการตรวจสอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๙. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กระทำด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รับฟัง 
และให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

๑๐. กำหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคลากรที่มีผลการ 
สอบสวนหรือการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงดำเนินการกรณีอยู่ระหว่างการสอบสวน 
ตามท่ีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 

(นายบุญเลิศ ทองชล) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


