
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานไทยสามัคคี 
เร่ืองมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อใหบริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตองชัดเจนครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 
 โรงเรียนบานไทยสามัคคีจึงกำหนดแนวทางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ดังตอไปนี้ 
 ๑.  มาตฐานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บๆไซตของหนวยงาน 
  ๑.๑ ขอมูลหนวยงาน (General information) ประกอบดวย ขอมูลความเปนมา วิสัยทัศน
พันธกิจ โครงสรางหนวยงาน ทำเนียบผูบริหาร อำนาจหนาที่ ยุทธศาสตร แผนงานปฏิบัติราชการ โครงการ 
และงบประมาณรายจายประจำป คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดชองทางการ
ติดตอสื่อสารหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั ้งหนวยงาน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail 
address) 
  ๑.๒ กฎหมาย ระเบ ียบ ข อบ ังค ับ ท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับหน วยงาน (Law, Regulatory, 
Compliance) โดยแสดงขอมูลท่ีมาอยางชัดเจน 
  ๑.๓ คลังความรู (Knowledge) เชน ขาวสารความรูสื ่อมัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัย 
ขอมูลสถิติตางๆ โดยอางอิงถึงแหลงท่ีมาและวัน เวลา กำกับ เพ่ือประโยชนในการนำขอมูลไปใช 
  ๑.๔ รายชื่อเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ (Web Link) เชน หนวยงานในสังกัด หนวยงาน
สังกัดเดียวกัน หนวยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
  ๑.๕ ขอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของเรา 
พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๑) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
  ๑.๖ คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยแสดงข้ันตอน
การปฏิบัติงานพรอมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
โดยจัดทำเปนรูปแบบ “คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงาน” และสามารถดาวนโหลดคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  ๑.๗ ขาวประชาสัมพันธ (Public Relations) ขาวสารท่ัวไป ภาพขาวกิจกรรม เรื่องแจงเตือน
รวมถึงขาวประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซ้ือจัดจาง ผลการจัดซ้ือจัดจาง 



  ๑.๘ ระบบงานใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เปนระบบงานตามภารกิจ 
หนวยงานที ่จัดทำเปนระบบงานคอมพิวเตอรใหบริการผานหนาเว็บไซต หรือ Mobile Application ใน
ลักษณะสื่อสารสองทอง (Interactive) (ถามี) 
  ๑.๙ แสดงสถิติการเขาใชเว็บไซต แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอเว็บไซตของหนวยงาน 
 ๒. ข้ันตอนการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะผานเว็บไซตโรงเรียนบานไทยสามัคคี ดังนี้ 
  ๒.๑ หนวยงานเจาของขอมูล นำสงขอมูลขาวสาร พรอมแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ โดยระบุชื่อ ตำแหนง หนวยงาน 
และขอมูลการติดตอกลับอยางชัดเจน 
  ๒.๒ โรงเรียนบานไทยสามัคคีดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตใหนำขอมูลขึ้นเผยแพรในเว็บไซต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๓ โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web 
Master) ซ่ึงไดรับสิทธิเขาสูระบบบริหารจัดการ ดำเนินการขอมูลขาวสารข้ึนเว็บไซตในหมวดหมูท่ีถูกตอง ระบุ
แหลงที่มาหรือเจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ขนาดไฟล และประสานแจงกลับไปยัง
เจาของขอมูลขาวสารนั้น 
  ๒.๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (Web Master) มีหนาที่ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล 
(นำออกเมื ่อครบเวลา) และครบถวนตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ (Government Website 
Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และตามพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ และขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการขอมูล
ราชการกำหนด ทั้งนี้ ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
๒๕๖๐ อยางเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
  ๒.๔ จัดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log file) ตามขอกำหนดในพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทำผิดความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒.๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
อินเตอรเน็ต (Cyber Security) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  และมาตรการรักษา
ความมั ่นคงและปลอดภัยสำหรับเว็บไซต (Website Security Standard) ประกาศโดยสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) อาทิ การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (CA) และใช HTTPS 
(Hypertext Transfer Protocol Secure) ชวยรักษาความสมบรูณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไวเปน 
ความลับระหวางคอมพิวเตอรของผู ใชกับเว็บไซตที ่มีบริการรับขอมูล Software การใชหรือ Hardware 
ปองกันการบุกรุกโจมตี (Firewall) 
  ๒.๖ ขอมูลขาวสารตองใชคำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกตองและมีความเหมาะสม
ขัดตอกฎหมาย 
 ๓.  ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓ ดังนี้ 
  ๓.๑ หวัหนาหนวยงานแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 



  ๓.๒ การนำเขาขอมูลขาวสารตองเปนขอมูลปจจุบันถูกตอง ครบถวน ระบุแหลงที่มาหรือ
เจาของขอมูล ชวงวันที่ของขอมูลขาวสาร วันที่เผยแพร ประเภท (นามสกุล) ไฟล ขนาดไฟล โดยมีลำดับการ
ปฏิบัติอยางนอย ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เจาหนาท่ีเสนอขอมูลขาวสารท่ีประสงคนำข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต ใหหัวหนา
กลุมงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซตพิจารณาอนุญาต ดวยแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ตามแบบฟอรมแนบทายประกาศนี ้
   ๓.๒.๒ แจงผลการนำข้ึนเผยแพรใหเจาของขอมูลทราบ 
 ๔. การตรวจสอบและติดตาม 
  ๔.๑ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ (Web Master) 
  ๔.๒ ผูรับผิดชอบ (Web Master) จะตองตรวจสอบขอมูลใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยู
เสมอ 
  ๔.๓ ผู ร ับผิดชอบ (Web Master) จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 ๕. มาตรการใหผูมีสวนไดสวยเสียมีสวนรวม 
  เพื่อใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการรับรูตรวจสอบ ตัดสินใจและรวมพัฒนา
โรงเรียนอยางเปนรูปธรรม จึงไดกำหนดแนวทางใหสวนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๑ วิเคราะห ทบทวนผลการดำเนินงาน และขอเสนอแนะจากผลการดำเนินงานในรอบปท่ี
ผานมาใหสอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สำคัญ โดยเปดโอกาสใหประชาชน และผูมีสวนเสียมามี
สวนรวมในการดำเนินงาน 
  ๕.๒ จัดใหมีชองหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวยเสียรวมท้ังดำเนินการ
สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียประกอบพิจารณา
จัดทำโครงการ 
  ๕.๓ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลการดำเนินการรวมถึงแผนงาน/โครงการ ให
ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบและมีสวนรวมตรวจสอบและติดตาม 
 ๖. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลการดำเนินการรวมถึงแผนงาน / โครงการ ใหประชาชน
ท่ัวไปไดรับทราบและมีสวนรวมตรวจสอบและติดตาม 
  เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ เปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบได มี
การแขงขันกันอยางเปนธรรม จึงใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๖.๑ จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจางประจำปและประกาศเผยแพรในเว็บไซตของกรมบัญชีกลางหรือ
สวนราชการ 
  ๖.๒ สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมและติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๖.๓ หามมิใหเจาหนาที่จัดซื้อจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงานมีความเกี่ยวของราคาท้ัง
ประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๖.๔ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ท่ีกำหนดรายละเอียดอยางเครงครัด 
 
 



 ๗. มาตาการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ 
  เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของสวนราชการมีแนวทางการดำเนินการจัดการ
เรื่องรองเรียนท่ีชัดเจน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๗.๑ กำหนดชองทางการรับเรื ่องรองเรียนที ่ผู รองเรียนสามารถเขาถึงไดสะดวกโดยให
ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนใหทราบโดยท่ัวถึง 
  ๗.๒ การพิจารณารองเรียนการทุจริต ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๗.๒.๑ เรื ่องที ่นำมารองเรียนตองเปนเรื ่องที ่ผู ร องเรียนไดร ับความเดือดรอน 
เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมปฏบิัติ ละเวนการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ ประกอบดวยการใชดุลยพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย กระทำการทุจริตตอหนาท่ีราชการ การปฏบิัติหนาท่ีท่ีลาชาเกินสมควร 
   ๗.๒.๒ เรื่องรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหาย แกบุคคลและขาดหลักฐานท่ีชัดเจน 
   ๗.๒.๓ การรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานชัดเจน 
 ๘. มาตรการปองกันการรับสินบน 
  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส สุจริต เปนธรรมตรวจสอบไดและไม
แสวงหาหาประโยชนสวนตน โดยใหเจาหนาท่ีของรัฐถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๘.๑ เจาหนาที่ของรัฐ ตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือ
ทางออม 
  ๘.๒ เจาหนาที่ของรัฐ ตองไมใชตำแหนงอำนาจหนาท่ี เพื่อเอื้อเฟอประโยชนแกตนเองและ
พวกพอง 
  ๘.๓ การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตตางๆ ของสวนราชการจะตองตองดำเนินการตาม
ระเบียบ ขอกฎหมายอยางเครงครัด และไมกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  ๘.๔ ใหสวนราชการดำเนินกิจกรรมในการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานตระหนักถึงประโย
ชนของการไมรับสินบนพรอมท้ังรายงานผลการดำเนินการใหตอนสังกัดทราบ 
 ๙. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมดังนี้ 
  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผล 
ประโยชนสวนรวม ดังนี้ 
  ๙.๑ การจัดซื้อจัดจาง ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางท่ีหนวยงานกำหนดอยางเครงครัด 
  ๙.๒ การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและการใหบริการ
ประชาชนใหปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  ๙.๓ การบริหารงานบุคคล ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดย
ยึดหลักคุณธรรม ความโปรงใส และใหคำนึงการรักษาจรรยาบรรณขาราชการเปนสำคัญ 
 
 
 
 



 ๑๐. มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
  เพื ่อเปนการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน จึงไดกำหนดใหสวนราชการ
ดำเนินการดังนี้ 
  ๑๐.๑ ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๒ มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีอยูในภารกิจหนวยงาน 
  ๑๐.๓ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบทำให
สามารถ สืบคนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๔ มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง และ
หลักเกณฑอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติ มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและโปรงใส 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
   
 
 
        (นางสาวพรทิพย  พุจารย) 
          ผูอำนวยการโรงเรียนบานไทยสามัคคี 
   


