
                                       
            การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบา้นโคกกุง 

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรถือว่าเป็นเคร่ืองมืออันดับต้นๆ ที่หลายองค์กรนำมากำหนดเป็น 
แผนกลยุทธ์  เพราะจากการวิจัยถึงความสำเร็จ็และความย่ังยืนขององค์กรในระดับโลกก็พบวา่องค์กรที่ม ี
วัฒนธรรมชัดเจน บุคลากรในองค์กรทุกคนรับรู้รบัทราบ เข้าใจเข้าถึงและแสดงพฤติกรรมทีบ่่งบอกความ 
เป็นตัวตนขององค์กรน้ัน ๆ จะทำให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่่ในกระแสความนิยมและ รักษาความมีเสถียรภาพ 
ขององค์กรได้อย่างย่ังยืน  

เคร่ืองม์อืท่ีนำมาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบ้านโคกกุง 

1. การมีส่วนร่วม ( Participation ) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนหรือมีวฒันธรรมองค์กรที่
เด่นชัดหรือชัดเจนได้น้ัน การมีส่วนรว่มในองค์กรของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคนต้ังแต่ฝา่ย
บริหาร ตลอดจนครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ลว้นแล้วแต่มคีวามส าคญัเป็นอย่างย่ิง เพราะหาก 
ขาดซึ่งความร่วมมือความมีสว่นร่วมจากฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงในองคก์รแลว้ ก็ยากที่จะได้มาซึ่งคำวา่องค์กรแห่งความ
ย่ังยืน  

2. การเปิดใจกว้าง ( Openness / Candor ) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง คอืการที ่
ครูและบคุลากรทางการศกึษามีทศันคติที่ดี เปิดใจกวา้ง ยอมรบัความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ
หรือนโยบายขององค์กร น าไปปรับเปลี่ยน ปฏิบัติ ให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล เกิดความย่ังยืนในองค์กร 
   3. ความไว้เน้ือเช่ือใจ และการยอมรับ ( Trust and Respect ) : ปจัจัยที่สำคัญมากสิ่งหน่ึง ในการ 
ขับเคล็ื่อนองค์กรสูค่วามย่ังยืนหร็ือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชดั ที่ขาดเสียมิได้น่ันก็คือความไว้เน้ือเชื่อใจและ 
การยอมรับในตัวบคุลากรในองค์กร   

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสญัญา ( Commitment ) : การจะเสร ิมสรา้งวฒันธรรมองค์กรอย่างย่ังยืนน้ัน 
พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมขี้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน วา่ทุกคนจะ มุ่งมั่นไปสู่เปา้หมาย 
หรือวัตถปุระสงค์ที่่องค์กรได้จัดต้ังไว้อย่างต่อเน่ืองและไม่ล้มเลิก ข้อผูกพัน หรือพันธะสญัญาดังกล่าว ซึ่งสิง่น ั้น 
จะออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร น่ันเอง 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution ) : ไม่ว่าจะเป็นยุคปจัจุบันยุคอดีต  หรือ 
ยุคอนาคตก็ตามความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคมก็ยังเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหน่ึง ในการนำพา
องคาพยพหรือองค์กร ให้ผา่นพ้นมรสมุเพือ่ไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองคก์รที่มีวฒันธรรมแห่งความ 
ย่ังยืนได้  ดังน้ันผู้ ้บริหารและบุคลากรทุกคนจะต้องร่วมด้วยชว่ยกัน ร่วมแรงร่วมใจกันปรารถนาดีต่อกัน   

6. ความเป็นเอกฉันทห์รือฉันทามติ (Consensus) : หากสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้ง
ให้เป็นความคิดทีส่รา้งสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วน้ัน ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ กจ็ะทำให ้
การบรหิารจัดการภายในองคก์รที่เก่ียวกบัการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาสว่นใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏบิัติในแบบอย่างเดียวกัน 
  7. การตัดสินใจ ( Decision Making ) : การที่ผูบ้ริหารกล้าทีจ่ะบอกกับครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
ทุก ๆ คน หรือกลา้ที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ( Role Model) ให้กับครูได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ รวมไปถึงการกลา้ 



ที่จะตัดสินใจ พิจารณาบรหิารจัดการกับครูและบคุลาการทางการศึกษา ซึ่งไม่ปฏบิัติตนให้เหมาะสมกับวฒันธรรม
องค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุม่เทในการแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับวฒันธรรมขององค์กร 

8. การรวมพลัง ( Synergy ) : การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย คือ การรวมพลังของทุกคนในองค์กร 
หากรวมพลังกันหรือผนึกพลังกันหลายๆคนแล้ว กจ็ะมีพลังที่สามารถจะท าอะไรให้ประสบความสำเร็จได้อย่าง 
ยอดเย่ียม 

9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Objective ) : องค์กรที่มจีุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์
ที่ชัดเจนในการกำหนดแนวทางหรือท ิศทางในการบริหารองคก์ร ก็ย่อมจะทำความฝันหร็ือวิสัยทศัน์ (Vision ) 
ของตนประสบความสำเร็จ็ได้ด่ังใจมุ่งมั่นทุกประการ  

10. การเปลี่ยนแปลงและการพฒันา ( Change and Development ) : กาลเวลาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกจ็ะต้องปรับเปลี่ยนรปูแบบและพฒันาการบริหารงานภายใน
องค์กรและการบริหารคนในองค์กรให้มอีงค์ประกอบครบทั้ง  ๙ ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อนำไปสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน  ( Sustainable Organization ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนบา้นโคกกุง 

เรื่อง  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๙ กำหนดให้ หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และต้องดำเนินงานตามมาตรฐาน 
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามตามภารกจิและอำนวยความ 
สะดวกให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร ได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจน 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น  

โรงเรียนบ้านโคกกงุกำหนดแนวทางเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต 4 ดังต่อไปนี้  

๑. มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) ประกอบด้วย ข้อมูลความเป็นมาวิสัยทัศน์  

พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์การ แผนงานปฏิบัติ โครงการ  
และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง รายงานผลการปฏิบัตริาชการ รายละเอียดช่องทางการ 
ติดต่อสื่อสาร  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนทีต่ั้งหน่วยงาน ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์  
(email address) 
   ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (Law,Regulatory, Compliance)  
โดยแสดงทีม่าของข้อมลูอย่างชัดเจน  

๑.๓ คลังความรู ้(Knowledge) เช่น ข่าวสารความรูส้ื่อมัลตมิีเดีย บทความ ผลงานวิจัย  
ข้อมูล  สถิติต่างๆ โดยอ้างอิงถึงแหลง่ที่มาและวัน เวลา กำกบั เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมลูไปใช้  
   ๑.๔ รายช่ือเว็บไซตห์น่วยงานที่เกี่ยวข้อง (WebLink) เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซตอ์ื่นๆ ที่น่าสนใจ  

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖) และ (๗) และข้อมูลข่าวสารอื่น 
ที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร ของราชการก าหนดตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาล 
อิเลก็ทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 
    ๑.๖ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิานของหน่วยงานตามภารกจิของหน่วยงาน โดยแสดง 
ข้ันตอนการ ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบรุะยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของการ 
ปฏิบัติงาน้ันๆ โดยจัดทำเป็นรปูแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถ 
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
    ๑.๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่อง 
แจ้งเตือน  รวมถึงข่าว ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซือ้จัดจ้าง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๑.๘ ระบบงานใหบ้รกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ (E-Service) เป็นระบบงานตาม  
ภารกิจ หน่วยงานทีจ่ัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ  
MobileApplication ในลักษณะสือ่สารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 
   ๑.๙ แสดงสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ แสดงระดบัความพึงพอใจ 
และมรีะบบประเมินความพึงพอใจ  ที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

๒. ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกกุงดงันี้  
๒.๑ หน่วยงานเจ้าของข้อมลู นำส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอรม์การขอเผยแพร่  

    ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรรีัมย ์เขต 4 โดยระบุช่ือ ตำแหนง่  



หน่วยงาน และข้อมลูการติดต่อกลบัอย่างชัดเจน  
๒.๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง ดำเนินการอนมุัติ/อนุญาตให้นำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ ในเว็บไซต์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ  
(Web Master) ซึ่งไดร้ับสิทธิเข้าสูร่ะบบบรหิารจัดการ ดำเนนิการนำข้อมลูข่าวสารข้ึนเว็บไซต ์
ในหมวดหมูท่ี่ ถูกต้อง ระบุแหล่งทีม่าระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมลูข่าวสาร 
วันที่เผยแพร่ ขนาดไฟล์ และ ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น  
   ๒.๓ เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ (WebMaster) มหีน้าที่ตรวจสอบความเป็น 
ปัจจุบันของข้อมูล (นำออกเมื่อครบเวลา) และความครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(Government( Website Standard Version ๒.๐) ของสำนักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และตามพระราชบญัญัติข้อมลู ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๙ และข้อมลูข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมลู ของ ราชการกำหนด ทัง้นี้ ต้องเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
เพื่อปอ้งกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสทีจ่ะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
    ๒.๔ จัดเกบ็รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร(์Log File) ตามข้อกำหนด 
ในพระราชบญัญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ 
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลูจราจรทาง 
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

๒.๕ การรกัษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี 
ทางอินเทอรเ์น็ต (Cyber Security) ใหป้ฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๔  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (ฉบบัที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
และมาตรการรักษา  ความมั่นคงและปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์(Website Security Standard) ประกาศ 
โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) อาทิ การติดตัง้ใบรบัรองความปลอดภัย(CA)  
และใช้ HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ช่วยรักษาความสมบรูณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ 
และเกบ็ข้อมลูไว้ เป็นความลบัระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซตท์ี่มบีริการรบัข้อมลู Software 
การใช้หรอื Hardware ป้องกันการบุกรุกโจมตี (Firewall)  
         ๒.๖ ข้อมูลข่าวสารต้องใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนือ้หาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย  

๓. ข้ันตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตส์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาบุรรีัมย ์เขต 4 ดังนี ้
     ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานแตง่ตั้งหรือมอบหมายผู้รบัผิดชอบ  

๓.๒ การนำเข้าข้อมลูข่าวสารต้องเป็นข้อมลูปจัจบุัน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบุแหล่งทีม่า 
หรือ เจ้าของข้อมูล ช่วงวันที่ของข้อมลูข่าวสาร วันที่เผยแพร่ ประเภท (นามสกลุ) ไฟล์ขนาดไฟล์  
โดยมีลำดับการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้  
    ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารทีป่ระสงค์จะนำข้ึนนเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ให้หัวหน้ากลุ่ม งานที่รบัผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร ่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรรีัมย ์เขต 4 เท่านั้น 
   ๓.๒.๒ แจ้งผลการนำข้ึนเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ  

๔. การตรวจสอบและติดตาม  
๔.๑ มีการกำหนดผูร้ับผิดชอบ (WebMaster)  
๔.๒ ผู้รบัผิดชอบ (Web Master) จะต้องตรวจสอบข้อมลูให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้อยู่เสมอ  
   ๔.๓ ผู้รบัผิดชอบ (Web Master) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

 



5. มาตรการให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม  
เพื่อใหป้ระชาชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการับรู้ตรวจสอบ ตัดสินใจและ 

ร่วมพัฒนา  โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จงึได้กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้  
5.1 วิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน 

ในรอบปีทีผ่่าน  มาให้สอดคลอ้งกบัภารกจิหลักหรือยทุธศาสตร์ทีส่ำคัญ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  

5.2 จัดให้มีช่องหรือกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งดำเนนิการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และรายงานสรปุผลความคิดเห็นจาก 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียประกอบพิจารณาจัดทำโครงการ  

5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินการรวมถึงแผนงาน 
หรือโครงการให้  ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมสี่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม  

6. มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
เพื่อใหก้ระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 

เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการ แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จงึให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
6.1 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 

กรมบัญชีกลางหรือ ส่วนราชการ 
    6.2 สง่เสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วม และติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  

6.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีจ่ัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหนว่ยงานมีความเกี่ยวข้องกับ  
ราคาทั้งประโยชนส์่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มผีลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าที่  
    6.4 จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2460 ที่กำหนดรายละเอยีดอย่างเครง่ครัด  

7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต   
เพื่อใหก้ารจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตของส่วนราชการมแีนวทางการ

ดำเนินการจัดการเรือ่ง ร้องเรียนที่ชัดเจน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
7.1 กำหนดช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนทีผู่ร้้องเรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยให้  

ประชาสมัพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วถึง  
7.2 การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ต้องมรีายละเอียด ดังนี้  

7.2.1 เรื่องที่นำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องทีผู่้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไมป่ฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหรอืเลือกปฏิบัติ ประกอบด้วยการ 
ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย กฎหมาย กระทำการทจุริตต่อหน้าที่ราชการ การปฏิบัตหิน้าที่ 
ที่ล่าช้าเกินสมควร  

7.2.2 เรื่องรอ้งเรียนต้องเป็นเรือ่งจรงิที่มมีูล มิใช่ลกัษณะกระแสข่าวทีส่ร้าง 
ความเสียหายแกบุ่คคล  และขาดหลักฐานที่ชัดเจน 
                        7.2.3 การร้องเรียนที่มลีักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรบัพจิารณาเฉพาะราย 
ที่ระบุหลักฐานชัดเจน  

8. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตริาชการด้วยความโปร่งใส สุจริตเป็นธรรมตรวจสอบได ้

และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐ  ถือปฏิบัติดังนี้  
  8.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรบัหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อม   
  8.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง 
และพวกพ้อง  
  8.3 การดำเนินงาน/การอนมุัติ อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการจะตอ้งดำเนินการตาม 



ระเบียบ ข้อ กฎหมายอย่างเครง่ครัด และไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับกลุม่ใดกลุม่หนึง่  
8.4 ใหส้่วนราชการดเนินกจิกรรมในการส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานตระหนักถึง  

ประโยชน์ ของการไม่รบัสินบน พรอ้มทัง้รายงานผลการดำเนินการให้ต้นสังกัดทราบ  
9. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการปอ้งกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส ่วนรวม  
ดังนี ้
    9.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 และมาตรการ ส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัด  

9.2 การปฏิบัตหิน้าที่ตามภารกิจ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและการให้บริการ 
ประชาชน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
    9.3 การบรหิารงานบุคคล ใหป้ฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
 โดยยึด หลกัคุณธรรม ความโปร่งใสและให้คำนึงการรกัษาจรรยาบรรณข้าราชการเป็นสำคัญ  
            10. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   

เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของผูป้ฏิบัติงาน จงึได้กำหนดใหส้่วนราชการ  
ดำเนินการดังนี้  

10.1 ผู้บงัคับบญัชาให้ความสำคัญกบัการกำกบัดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ประกาศ ข้อบงัคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน  

10.2 มีคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานที่อยู่ในภารกจิหนว่ยงาน  
10.3 นำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูอย่างเป็นระบบ 

ทำให้สามารถสบืค้น ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบ้รหิารและผู้ปฏิบัตงิาน  
10.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ คำสั่ง และ 

หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรบัปรงุหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติ    มกีาร 
พัฒนาระบบการ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปรง่ใส  

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.  2563  
 

                    

          ลงช่ือ ......................................................        
                     (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 


