
 
 
                                                       ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร 
                                                    เร่ือง มาตรการป้องกนัการรับสินบน 
                                                           = = = = = = = = = = = = = 

โรงเรียนกงหราพชิากร ในฐานะที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยม 
ศึกษาพทัลุง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลกัดนัไปสู่การปฏิบตัิ 
ที่เป็นรูปธรรม จึงก าหนดใหมี้นโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบน เพือ่ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น 
นโยบาย ที่ส าคญั ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานของครู บุคลากร และเจา้หน้าที่ของโรงเรียนกงหราพิชากรเป็นไป 
ตามหลกัธรรมาภิบาล ทุกภารกิจโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบไดโ้ดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. บุคลากรของโรงเรียน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการรับหรือใหสิ้นบนไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. บุคลากรของโรงเรียนตอ้งไม่เรียกร้อง จดัหา หรือรับสินบนเพือ่ประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์  
ของโรงเรียนกงหราพชิากร หรือประโยชน์ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนกงหราพชิากร หรือ ประโยชน์ของผูท้ี่ 
เก่ียวขอ้งกบัตน ไม่วา่จะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะอ่ืนใด 
 3.  บุคลากรของโรงเรียน ตอ้งไม่เสนอวา่จะท าใหส้ญัญาวา่จะท าใหห้รือรับสินบนจากเจา้หนา้ที่ 
ภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงคจู์งใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการหรือประวงิการกระท าอนั 
มิชอบดว้ยหนา้ที่และกฎหมาย 
            4.  บุคลากรของโรงเรียน พบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะตอ้งรายงานต่อ 

              ผูอ้  านวยโรงเรียนกงหราพชิากร หรือตามช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนที่อยูใ่นความรับผดิชอบของโรงเรียนทนัที  
   5. โรงเรียนค านึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องเจา้หนา้ที่ที่ปฏิเสธการรับหรือใหสิ้นบน โดยไม่

ด าเนินการดา้นลบต่อเจา้หนา้ที่ผูน้ั้น 
           6. การจดัซ้ือจดัจา้งของโรงเรียน หา้มมิให้มีการรับหรือการใหสิ้นบนในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกชนิด 
การด าเนินการตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบได ้และอยูภ่ายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้ง 
           7. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายน้ีให้ใชแ้นวทางปฏิบติัตามทีก าหนดไว ้ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิ 
อ่ืนใดที่โรงเรียนเห็นสมควรก าหนดในภายหลงั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายน้ี 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   

     
 
 

(นายขรรคช์ยั  เหน็บบวั) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนกงหราพชิากร 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร 
เร่ือง  มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
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ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดในหน่วยงานของรัฐตอ้ง
จดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้ห้สามารถเขา้ดูได ้และตอ้งด าเนินงานตามมาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครัฐ 
(Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนถูกตอ้งครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
กงหราพิชากรได้ ตามที่ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อบุคลากรและสามธารณชน จึงก าหนดมาตรการใน 
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ ดงัน้ี 

ด สถานศึกษารับผดิชอบในการเผยแพร่ขอ้มูล 
1.1 ผูไ้ด้รับการแต่งตั้ งเป็นเจา้หน้าที่ด้านสารสนเทศ มีหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่วสารผ่าน

เว็บไซต์ของโรงเรียนกงหราพิชากร www.kongra.ac.th ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน
โดยอยา่งน้อยตอ้งประกอบไปด้วยความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ ท าเนียบผูบ้ริหาร อ านาจหน้าที่ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดช่องทาง
ติดต่อส่ือสาร หมายเลขโทรศพัท ์แผนที่ตั้งหน่วยงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

1.2 ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายตามขอ้ 1 มีหน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น ส่ือ
สงัคมออนไลน์ ปิดประกาศในหน่วยงาน 

1.3 กลุ่มงานมีหนา้ที่สนบัสนุน และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูรั้บผดิชอบการเผยแพร่ผา่นช่องทาง
ที่รับผดิชอบ รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

ด การก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูล 
2.1 ใหห้ัวหนา้กลุ่มงาน ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากบัใหมี้การรายงานผล 

โดยส่งขอ้มูลใหผู้รั้บผดิชอบตามขอ้ 1 ขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซตป์ระกาศเผยแพร่แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจา้งภายใน 
ระยะเวลา  30  วนัท าการหลงัจากวนัที่ไดรั้บ การจดัสรรงบประมาณ 

ด เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเขา้มา
ตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งไดโ้ดยมีองคป์ระกอบทางกฎหมาย ระเบียบก าหนด 

ด ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวขอ้งระหว่างเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และผู ้เสนอราคา เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 



(นายขรรคช์ยั  เหน็บบวั) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนกงหราพชิากร 

 

4.   ห้ าม มิ ให้ เจ้าห น้ าที่ จัด ซ้ื อ จัด จ้าง  แ ล ะ บุ ค ค ล ใน ห น่ วยงาน  มี ค ว าม เก่ี ยงข้อ งกับ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ที่ 

5.  หา้มมิใหบุ้คลากรในหน่วยงาน  ด ารงต าแหน่งที่ท  าหนา้ที่ซบัซอ้น 
6. ให้เจา้หน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคา 

ดงัน้ี 
6.1 ตรวจสอบช่ือ  – สกุล ของผูเ้สนอราคาว่ามีความสัมพันธ์หรือมีความเก่ียวข้องกับ

บุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ เช่น บิดา มารดา พีน่อ้ง ญาติ เพือ่น คู่แข่ง ฯลฯ  
6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผูเ้สนอราคาว่ามีความสัมพันธ์ หรือ

เก่ียวขอ้งกบับุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  
6.3ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนไดส่้วนเสียกบังาน/โครงการทั้งประโยชน์ส่วน

ตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ที่หรือไม่  
    7. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผูอ้  านวยการ

โรงเรียนกงหราพชิากรทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 
ประกาศ ณ วนัที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   

     

 


