
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง มาตรการการรับสินบน  ปีงบประมาณ 2565 

................................................................. 
โรงเรียนบ้านสบกอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต จึงบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตางๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างจึงได้กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการให้
สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบเป็น นโยบายสำคัญ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดย
มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

๑. บุคลากรของโรงเรียนบ้านสบกอนต้องปฏิบัติงานตาม นโยบายโดยไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรอืให้
สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๒. บคุลากรโรงเรียนบ้านสบกอนจะต้องไม่เรียกร้องจัดหาหรือ รับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือ
ประโยชน์ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างหรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างหรือ
ประโยชน์ ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือหรือผู้ท่ีมส่ีวนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

๓.  บุคลากรของโรงเรียนบ้านสบกอนจะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ หรือสัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบน
จากเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือชักจูง ใหก้ระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิง
การกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือใหสิ้นบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตาม 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคด ทันที 

๕. โรงเรียนบ้านสบกอนคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธการรับหรอืใหสิ้นบน โดย
จะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 

๖. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างหา้มมิให้มีการรับหรอืใหสิ้นบนในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการ 
ต้องเป็นไปด้วยความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๗. การดำเนินการใดใด ตามนโยบายนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามทกำหนดไว้ ตลอดจนแนวปฏิบัติอ่ืนใด
ทีโ่รงเรียนบ้านสบกอนเห็นสมควรกำหนดภายหลัง เพ่ือไม่ให้เป็นไป ตามนโยบายนี้อีก 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                                               
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต ปีงบประมาณ 2565 

..................................................... 
   โรงเรียนบ้านสบกอน มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือให้การดำเนินการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนบ้านสบกอนเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ กลยุทธ์ที ่๑ ปรับปรุงระบบรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงกำหนดใหห้น่วยงานภาครัฐวางแนวทาง 
มาตรการกลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงกำหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอนเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ” 
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
“ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนชุมชน

บ้านทุ่งช้างกระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่
“ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

“ประพฤติมชิอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 
ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบ คำสั่ง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน 
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินี้ เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึ งการ 
ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

“ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยัง 
โรงเรียนบ้านแบง ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ การใหข้้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ท่ีได้รับความเดือดรอ้นหรือเสียหาย จากการกระทำตามท่ี
รอ้งเรียน 

“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีชื่อเรียก 
อย่างอ่ืนในโรงเรียนบ้านสบกอน 

“ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องรอ้งเรียน เช่น ติดต่อ 
ด้วยตนเองทางโทรศัพท ์ ทางโทรสาร  ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์ 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๓.๑.๑ เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของ โรงเรียนบ้านสบกอนในเรื่องต่อไปนี้ 
 
 



 

(๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
(๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหต้้องปฏิบัติ 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกนิสมควร 
(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่สร้าง 

ความเสียหายแกบุ่คคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑  ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๒  ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๓.๒.๓  การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว 
๓.๒.๔  คำขอของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๕  ลายมือช่ือผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๖  ระบุวัน เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน 
๓.๒.๗  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล  

(ถ้ามี)  เป็นต้น 
๓.๓   กรณีการร้องเรียนท่ีมลัีกษณะเป็นบัตรสนเท่ห ์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 

กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๔   กรณีท่ีมผู้ีร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและ 

บันทึก ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนทำเป็น หนังสือส่งมายัง โรงเรียนบ้านสบกอน  
๓.๕   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเกบ็เป็นความลับ 
๓.๖   เรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจไม่รับพจิารณา 

๓.๖.๑   ข้อร้องเรียนท่ีไม่มรีายการตามข้อ ๓.๒ 
ข้อ ๔ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๔.๑   ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนบ้านแบง 
๔.๒   ทางโทรศัพท ์โทร. 054-797-003 
๔.๓   ทาง e-mail :: sobkornschool@gmail.com   
๔.๔  ทาง เว็บไ ซต์ โรงเรียนบ้านสบกอน : http://sobkornschool.ac.th/ 
ข้อ ๕ การดำเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
๕.๑  เมือ่โรงเรียนสบกอนรับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พจิารณาจำแนกเรื่อง 

ส่งไปกลุ่มงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือดำเนินการภายใน ๓ วันทำการ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับข้อร้องเรียนและแจ้ง
ดำเนินการเบือ้งตนให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 

๕.๒  กรณีกลุ่มงานท่ีถูกร้องเรียนท่ีได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูก  
รอ้งเรียนสำเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังโรงเรียนสบกอน ทราบภายใน ๑๕ วนัทำการ นับแต่วันที ่ได้รับ
เรื่องรอ้งเรียนดังกล่าวนั้น 

๕.๓  ใหก้ลุ่มงานท่ีถูกร้องเรียนรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให ้ 
โรงเรียนบ้านสบกอนเร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการดำเนินการของกลุ่มงานที่ถูกร้องเรียนอย่าง 
ต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ 
 
 

http://sobkornschool.ac.th/


 

 
๕.๔ เมือ่กลุ่มงานที่ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้วแจงผลการ  

ดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้สำเนาแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวไปยัง 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ นับต้ังแต่วันท่ีได้แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียน 

๕.๕  โรงเรียนบ้านสบกอน มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ ๖  เดือน  
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอนและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                       
 
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  ปีงบประมาณ 2565 

............................................................. 
 โรงเรียนบ้านสบกอน มีเจตจำนงที่มุ่งมัน่ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานข องโรงเรียนบ้านสบกอนมีคุณธรรม และ
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเพ่ือใหผู้้รับบรกิาร 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และสาธารณะชน มีความ เชื่อมัน่ต่อการดำเนินงานโรงเรียนบ้านสบกอน จึงกำหนด
มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพนิิจของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. กำหนดใหผู้้บริหาร เป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงสุจริตและมีคุณธรรมในการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภบิาล รวมท้ังเสรมิสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและค่านิยมร่วมกันในการป้ องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต และการประพฤติมชิอบ 

๒. กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานให้บริการ 
ประชาชน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนวทางดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

๓. เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นและ 
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน และพร้อมที่จะนำความคิดเห็นที่ดีมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดต้ังช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

๔. ดำเนนิการปรับปรงุและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสรมิให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ 
ฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประ มวลผลข้อมูลอย่าง เป็นระ บบ และ สะ ดวกในการสืบค้นเพ่ือใช ้
ประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังลดการใช้ดุลยพนิิจในการดำเนินงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

ปีงบประมาณ 2565 
.................................................................... 

เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสบกอน  เป็นไปด้วยความโปรง่ใส เป็นธรรม  
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านสบกอน  ได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 

๑ . กำหนดบ ทบ า ท หนา้ที ่ข อ งผู้บ ร ิห า ร  ใหค้รอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบ
คม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม 

๒.  กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และการร่วมกันป้องกัน การกระทำ
ท่ีเข้าข่ายการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สวนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือ ในการแจ้ง
เบาะแส และเป็นพยาน 

๓. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณี
เกี่ยวกับการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการดำเนินการถึงที่แล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พจิารณาให้ยกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส 
หรือพยานตามควรแก่กรณี 

๔. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 
๔.๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดใด ให้แก่  

ตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๔.๒ การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรพัย์สินใดๆ ของโรงเรียนบ้านสบกอน  ไป 

แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๔.๓ การไม่รับงาน หรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ  

ผลประโยชน์ของโรงเรียนบ้านสบกอน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๔.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสิน อนุมัติ  

โครงการ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อม 

๕. กำหนดใหทุ้กหน่วยงานในสังกัด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่ บุคคล 
เพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 



 

๗.  กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและ เด็ดขาด
สำหรับบุคลากรท่ีกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
ท้ังในฐานะตัวการ หรือผู้สนับสนุน 

๘. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมโรงเรียนบ้านสบกอน  ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                                      
 

                                                                                                                 
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
                    



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2565 

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

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านสบกอน มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของโรงเรียนภาครัฐกำหนดและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านสบกอน จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศ เผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของโรงเรียน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของโรงเรียนภายใน 30 วัน ทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บ ไว้อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 รายการขอซื้อหรือขอจ้าง 
2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ 

รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสาร 

อ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 
2.4 ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
2.6 ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทัง้การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรบัพัสดุ 

3. โรงเรียนบ้านสบกอนมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุ 
ประจำโรงเรียนอย่างน้อย 2 คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่โรงเรียนกำหนด 
   4. กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำคูมื่อ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจทีถู่กต้องให้กับบุคลากรของโรงเรียนภายในทีเ่กี่ยวข้อง 

5. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าทีด่ำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ท้ังนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

6. หา้มมิให้บุคลากรในโรงเรียนใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการทีเ่อ้ือผลประโยชน์ 
กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งท่ีเกี่ยวกับตวัเงิน หรือทรพัย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรพัย์สิน 

 
 
 



 

 
7. กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของโรงเรียน สำหรับผู้ที่มีหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
และเจ้าหน้าที่จดัซื้อจัดจ้าง โดยให้เจา้หน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของโรงเรียน ตามแบบฟอร์มท่ี กำหนด เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจำทกุเดอืน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                                                                                               
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ  ปีงบประมาณ 2565 

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

เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของโรงเรียนบ้านสบกอน ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และเชื่อถือได้ สอดคลองกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔o  มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมลูข่าวสารของทางราชการไว้ให้
ประชาชนตรวจเข้าดูได้ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการใหบ้รกิารภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ (๔) การเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะ ท่ีหน่วยงานของรัฐจัดทำหรือ
ครอบครองในรูปแบและช่องทางดิจิทัล เพ่ือใหป้ระชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

โรงเรียนบ้านสบกอน  จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
บ้านสบกอน  ดังนี้ 

๑. ลักษณะ / ประเภทของข้อมูลทีเ่ผยแพร่ 
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง  

หน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ  อำนาจหน้าที ่ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฎิบัติ
ราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ต่ังหน่วยงาน  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ 

๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่าง 
ชัดเจน 

๑.๓  ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปภาพกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของ 
หน่วยงาน เช่น การรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๑.๔ ข้อมลูข่าวสารอ่ืน ๆ 
๒. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ขอ้มูล 

๒.๑ การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเผยแพร 
๒.๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ 

ถูกต้องสมบูรณ ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒.๑.๒ หน่วยงานที่จะนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ 

จากผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
๒.๒ การเผยแพร่ขอ้มูล 

๒.๒.๑ ผู้ทีรั่บผิดชอบ 
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าทีด่ำเนินการเผยแพรข้่อมูล ผ่านเว็บไซต์ 

โรงเรียนบ้านสบกอน มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
 



 

๑ ) เจ้าของ ข้อมูลนำส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมแบบฟอร์ม  การขอเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสบกอน ส่งมาทีง่านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้รับความเหน็ชอบจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีบร้อยแล้ว 

๒) ผู้อำนวยการโรงเรียน แต่งต้ัง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล  
บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 

๓) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ ( Web Master) พิจารณา 
ข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานนำส่ง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทัง้ระบุแหล่งทีม่า 
หรือ เจ้าของขอ้มูล ตามแบบฟอร์ม 

๔) เจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) เสนอข้อมูลให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณา โดยคำนึงถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๗  มาตรา ๙ ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  อย่างเคร่งครัด 

- กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล  
บริหารจัดการ เว็บไซต์ (Web Master) ดำเนินการนำข้อมูล ข่าวสารขึน้เว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และประสาน
แจ้งกลับไปยัง เจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น และเผยแพร่ขอ้มูลภายใน ๒ วัน 

- กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล  
บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น พร้อมทัง้ชี้แจงเหตุผล
เพ่ือให ้ดำเนินการปรับปรุง 

๒.๒.๒. การออกแบบเว็บไซต์ 
หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มี ความหลากหลาย  

ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดหน้าจอ 
แตกต่างกัน รวมถึง สมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ ทัง้นี้  ข้อความและรูปภาพประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเพ่ืออ้างอิงท้ายประกอบรายละเอียด 

2.2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน 
หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่นขัน้ต่ำของบราวเซอร์ทีร่องรับการแสดงผล หรือ 

การทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ 
3. กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3.1 หน่วยงานกำหนดเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติหน้าที่ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)  
อย่างน้อย 2 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าทีท่ดแทนกัน 

3.2 เจา้หน้าที ่ดูแล บรหิารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าทีต่รวจสอบความเป็นปัจจุบัน 
ของข้อมูลทุกรายการทีเ่ผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้ง 
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหากพบว่ามีรายการใดครบระยะเวลาการเผยแพร่ตามทีก่ำหนด ให้นำ
รายการนั้นลงจากเว็บไซต์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

3.3 เจา้หน้าที ่ดูแล บรหิารจดัการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                                                                
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 



 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง มาตรการให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ปีงบประมาณ 2565 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
กรอบ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั้งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมาย การพัฒนาประเทศ รวมท้ังในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5 ) 
พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี คำนึงถึง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โรงเรียนบ้านสบกอน ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
ดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงได้กำหนด
มาตรการ กลไก ในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
โรงเรียนบ้านสบกอน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านสบกอนราชการแบบมีส่วนรว่ม โดยให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้ 

1.1 การมีสว่นร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนบ้านสบกอนจะนำเสนอ 
ข้อมูลทีเ่ป็นจริง ถูกต้องทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนบ้านสบกอนให้ประชาชนรับทราบและเขา้ถึงได้ 

1.2 การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านสบกอนเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือ
การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านสบกอน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

1.3 การมีส่วนรว่มในการให้เข้ามามีบทบาท โรงเรียนบ้านสบกอนเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างกัน โดยมุ่งผลสำเร็จ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

1.4 การมีส่วนรว่มโดยสร้างความร่วมมือ โรงเรียนบ้านสบกอนเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต้ังแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก 
และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคใีนการดำเนินกิจกรรม 

2. โรงเรียนบ้านสบกอนได้กำหนดกรอบขัน้ตอนและวิธีการ ดำเนินงานในการให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 



 

2.1 การทบทวนผลการดำเนินงานทีส่อดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ 
สำคัญ ของโรงเรียนบ้านสบกอนเพ่ือทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
บ ริ บ ท ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป โ ด ย เ ป ิด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการดำเนินงาน
เพ่ือให้การแปลงยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านสบกอนไปสู่การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย ผู้รับบริการได้ 

2.2 การกำหนดแนวทางกระบวนการในการใหผู้้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ 2.1) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการ ที่ใช้ในการดำเนินงาน 

2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งต้ังกรรมการผู้ทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้รับบริการในการดำเนินงาน (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ 2.1) 

2.4 จดัให้มีช่องทางทีห่ลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น 

2.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ 
หลักและยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรียนบ้านสบกอน 

2.6 ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการ 
ดำเนินงาน ผลการสำรวจข้อ 2.5 พร้อมทัง้สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพ่ือนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง
การดำเนินงาน ของโรงเรียนบ้านสบกอนต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

                                                                                                                 
(นายธวัชชัย ยวงคำ) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านสบกอน 
 
 
 
 
 
 


