
 

 

ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

................................................................................. 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้สามารถเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government  Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนสามหมอวิทยาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนได้ตามที่ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนสาม
หมอวิทยา ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 จึงก าหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 
       1.สถานศึกษารับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
          1.1 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
เรียนสามหมอวิทยา http://www.Sammor.ac.th ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องประกอบ
ไปด้วย  โครงสร้างของโรงเรียนสามหมอวิทยา   บุคลากรของโรงเรียนอ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  เป็นต้น 

  1.2 ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ ปิดประกาศภายในโรงเรียน ฯลฯ 
  1.3 กลุ่มงาน มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบส าหรับการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  2. การก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
  2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการ รายงานผล
โดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รับผิดชอบตามข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  2.2 ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทุกสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

              

 

                                                                         (จีระศักดิ์  แต่งผิว) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

................................................................................. 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนสามหมอวิทยา เป็นไปตามเจตจ านงสุจริต ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ในด้านความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรงเรียนสามหมอวิทยาในทุกระดับ 
  โรงเรียนสามหมอวิทยา บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ      
ของโรงเรียนสามหมอวิทยา หรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
  2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการหรือการปฏิบัติงานของโรงเรียนและส่วน
ราชการภายในอย่างเป็นระบบ 
  3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมท างานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างโรงเรียนสาม
หมอวิทยาหรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 
  4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไขรวมทั้ งการเป็นภาคีในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนสามหมอวิทยา 
  5. มีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนสามหมอวิทยา 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

              

 

                                                                         (จีระศักดิ์  แต่งผิว) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

................................................................................. 
  การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนสามหมอวิทยา มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
และให้สอดคล้องกับหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงก าหนดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และแผน
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง งนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตรวสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งได ้โดยมีองคป์ระกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

  3. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและ ผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
  6. เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 
ดังนี้ 
      6.1 ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
      6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
      6.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งประโยชน์
ส่วนตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
  7. ใหเ้จ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

 
             

 

                                                                         (จีระศักดิ์  แต่งผิว) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา 



 

 

ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

................................................................................. 
               เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซ่ึง
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทางมาตรการกลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตกรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้  
 1.ค านิยามตามแนวทางฉบับนี้ ดังนี้ 
             1.1 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานเทศบาล และพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนสามหมอวิทยา และรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนสามหมอวิทยา ไม่ว่าจะจัดจ้างเป็น
รายเดือน รายวันหรือจัดจ้างเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
             1.2  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
              1.3 “หน่วยงาน” หมายถึง กลุม่งานในสังกัดโรงเรียนสามหมอวิทยา 
              1.4 “เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ข้าราชการในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 
            2. การด าเนินการตามแนวทางฯ ฉบับนี้ ใช้เฉพาะกรณีการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปถึงกรอบแนวทาง 
วิธีการ คู่มือ หรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ ทีใช้ปฏิบัติอยู่ของโรงเรียนสามหมอวิทยา และไม่ใช้
กับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนอยู่คนละหน่วยงาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
            3. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
                3.1 เรื่องท่ีจะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากบุคลากรของโรงเรียนสามหมอวิทยา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                      (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
                      (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
                      (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                      (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
                      (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
                3.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 



                3.3 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
                       (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
                       (2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
                       (3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน) 
                       (4) ค าขอของผู้ร้องเรียน 
                       (5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
                       (6) ระบุวัน เดือน ปี 
                       (7) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
                 3.4 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
                 3.5 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
                      (1) ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
                      (2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
                      (3) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.1 
                 3.6 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
                     (1) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ โรงเรียนสามหมอวิทยา หมู่ 2 ต าบลศรี
ส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 36140 
                     (2) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.Sammor.ac.th (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
                     (3) ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
                            - หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
                            - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
                     (4) ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “โรงเรียนสามหมอวิทยา” 
                     (5) ร้องเรียนทางLINE  “โรงเรียนสามหมอวิทยา” 

  
จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
                         ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

 
             

 

                                                                         (จีระศักดิ์  แต่งผิว) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาม 
             
 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา 

เรื่องมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

********************* 

                 โรงเรียนสามหมอวิทยา  ให้ความส าคัญด้านการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความ
โปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA : Integrity Transparency Assessment) ประจ าปี  2562 ได้
ก าหนดให้มีมาตรการภายใน  เพ่ือเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ    จึงได้จัดท า
ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 

          1.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการ
ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  สนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

          2.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ  สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่าย
ดังกล่าว  ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

          3.ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 

               3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

               3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏบิัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเอง
และผู้อ่ืน 

               3.3 การไม่กระท าใดๆอันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

               3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว  ประโยชน์ของพวก
พ้อง และครอบครัว 

               3.5 การไม่น าเงิน  บุคลากร  และทรัพย์สินใดๆของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

               3.6 การไม่ใช้เวลางาน  ในการแสดวงหาประโยชน์ส่วนตน 

               3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
การปฏบิัติชั่วคราวหรือถาวร  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 

              3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษการพิจารณา
ตัดสิน  อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 



          4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากท่ี
ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆหรือแจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการมีส่วนได้เสียก่อน
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว  ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

          5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย  ทางปกครอง  และทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร  ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็น
เท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด  หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้
ถูกต้อง 

          6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชยให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความ
ซื่อตรง   ซ่ือสัตย์ สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

           ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  มีหน้าที่ก ากับ  ตรวจสอบ  ดูแล ให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเคร่งครัด 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                          ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

       

  

                (จีระศักดิ์  แต่งผิว) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

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

         โรงเรียนสามหมอวิทยา ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  30 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 )และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA ITA : Integrity Transparency Assessment 
)  ประจ าปี  ดังนั้น  โรงเรียนสามหมอวิทยาจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับ
สินบน  ประจ าปี  2562  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน  การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน  การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากผู้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็น
มาตรการส าคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560-2564 )  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. บุคลากรของโรงเรียน  ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของโรงเรียน  ต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา  หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  หรอื
ประโยชน์ของโรงเรียนสามหมอวิทยา  หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนสามหมอ
วิทยา  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  เพื่อน  หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

3.  บุคลากรของโรงเรียน  ต้องไม่เสนอว่าจะให้สัญญาว่าจะท าให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชน  หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ  ไม่กระท าการหรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4.   บุคลากรของโรงเรียน  พบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน  จะต้องรายงาน
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนทันที 

5. โรงเรียนค านึงถึงความเป็นธรรม  และปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน  โดยไม่
ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

6. การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน  ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด  การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ตรวจสอบได้  และอยู่ภายใต้กฎหมาย  
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 



7. การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้  ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้  ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่โรงเรียนเห็นสมควรก าหนดในภายหลัง  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบานนี้ 
 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

       
  
 

                (จีระศักดิ์  แต่งผิว) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 
 

 

 

 

 


