ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่า ใน
การปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ ต้อ งมี วิ ธีก ารบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดี คำนึ งถึ งความรับ ผิ ด ชอบของ
ผู้ป ฏิ บั ติง าน การมี ส่ว นร่ วมของประชาชน การเปิ ดเผยข้ อ มูล การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่มุ่งเน้น
ประโยชน์สุข ของประชาชนและการปฏิ บัติราชการที่ มีประสิท ธิภาพ เกิดความคุ้ ม ค่า และเกิดผลสั ม ฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้
ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริม การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ตามประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2552 และประมวลจริย ธรรมเกี่ย วกั บการปฏิ บัติงานเพื่ อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม และได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือ
วางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามมาตรการ กลไกหรือระบบดังกล่าว ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้กำหนดมาตรการ กลไก ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงาน ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูล
1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลาย
1.3 การมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาท
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
การวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ย นความเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่ง
ผลสำเร็จของงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

1.4 การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรม
2. โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินงานให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานเพื่อให้การเปลี่ย นแปลงยุทธศาสตร์ของโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม ไปสู่การปฏิบัติงาน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ให้เหมาะสมกั บ
ภารกิจ ของแต่ละกลุ่มภารกิจของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
2.3 กำหนดแนวทางในการให้ ผู้รับ บริการ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานให้เหมาะสม
2.4 โรงเรีย นบ้ านโคกสี วิทยาเสริม จัดให้ มีช่ องทางที่ หลากหลายในการเปิด โอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอและข้อเรีย กร้องต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนิน งานตามภารกิจของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยา
เสริม ให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.5 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และนำผลที่ได้มาจัดทำ รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานภาพรวม เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
************************************************
เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานและสอดคล้องกับ หลักการตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ คุ้ม ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริม จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ย วข้องของโรงเรีย น
บ้านโคกสีวิทยาเสริม ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ข องโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ย วกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้ างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ให้เจ้าหน้าที่ข องโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ย วกั บการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการบันทึกรายละเอีย ด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริห ารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย
ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่า นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
(3) ดำเนินการจัดหา
(4) อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(5) การทำสัญญา
(6) การบริหารสัญญา
(7) การควบคุมและการจำหน่าย
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ข องโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ย วกับการจัดซื้อจัด
จ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม และให้คณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คำรับรองเป็นหนังสือว่าไม่เข้า
ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ข องโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ย วกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
5. ห้ามมิให้บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์ สิน หรือสิทธิ์ประโยชน์ทุกรูปแบบ

6. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแ ล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็ นความผิดทางวินัย
7. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ของหน่วยงาน สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
8. ให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน
การจัด ซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบปี ละ 2 ครั้ง ภายในเดื อนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี
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ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
************************************************
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มี
การกำหนดมาตรการดำเนิน การเผยแพร่ข้อมู ลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรีย นบ้ านโคกสีวิท ยาเสริ ม
https://www.koksi.kkzone1.go.th/ เพื่ อ ให้ การเปิ ดเผยข้อ มู ลเป็ น ไปอย่า งตรงไปตรงมา มี ความถูก ต้ อ ง
ชัดเจนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถ
ตรวจสอบการดำเนินการของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้
โรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อ มูลต่อสาธารณะผ่ าน
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะ/ประเภท ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยา
เสริม ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตาม
มาตรา 7 และมาตรา 9
1.2 ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน
1.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
2. บุคคลที่นำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ได้แก่ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย
3.1 กรณีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลเป็ นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ และบันทึกขอ
อนุมั ติผู้อำนวยการโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม เพื่ อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
(2) เมื่อผู้อำนวยการโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม อนุมัติแ ล้ว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จัดส่งข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรีย นบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
3.2 กรณี ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่ งเป็นข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม
การดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เจ้าหน้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม ที่ไ ด้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่ านเว็บไซต์ของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้ทันที
3.3 กรณีข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

(1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่ านเว็บไซต์ข องโรงเรีย นบ้านโคกสีวิ ทยาเสริม เพื่ อให้ผู้ อำนวยการโรงเรีย นบ้านโคกสีวิ ทยาเสริ ม
พิจารณาอนุมัติ
(2) เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม อนุมัติแ ล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จัดส่งข้อมู ลที่เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้ าที่เผยแพร่ข้ อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้ง นำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
************************************************
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกา
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสำคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่ กำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและให้
เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ขึ้น
เพื่อเป็นแนวทาง และกลไกกำกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
สังกัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง จึง
ประกาศใช้ม าตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม เพื่อให้เจ้าหน้าที่แ ละบุคลากร
ทางการศึก ษาในสำนัก งานได้ ยึดถื อปฏิบั ติอ ย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ การดำเนิ นงานเป็น มาตรฐานทิศ ทาง
เดียวกัน ดังนี้
1) ให้มีคู่มือหรือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงาน
2) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
3) ให้มีการเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สามารถสืบค้นได้
4) ให้มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงาน
5) ให้ มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์ม าตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็ น
มาตรฐานและถูกต้องยู่เสมอ
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ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม
************************************************
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนคนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรีย นบ้านโคก
สีวิทยาเสริม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
รวมทั้งได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อ มั่นจากประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการในการป้อ งกั นการขัดกั น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม เพื่อให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้ม ครองประโยชน์ของรัฐ
เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม จึงประกาศใช้มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้
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มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
*************************************
การขั ดกัน แห่ งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คื อ การตัด สินใจที่ถู กแทรกแซงที่ ด้ว ย
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้ม าซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน โดยทำให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่
เสียไป หรือเรียกว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
การกระทำดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ย วกับการฝ่าฝืนจริย ธรรม ถือว่าเป็น การทุจริตประพฤติ มิชอบที่มักเกิดขึ้นใน
หน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ทำให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่และกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันต่อ ต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
โรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ดังที่ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2543 ระเบีย บสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ย ไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และตามคู่มือการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรฐาน
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดัง นั้น โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
1. โรงเรีย นบ้ านโคกสี วิทยาเสริม จะต้องยึด แนวทางเกี่ย วกับ เกี่ ย วกับ การรับ ของขวัญ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2543 เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับสินบนหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ในหัวข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันตามสังคม
ญาติ หมายความว่า บุพการี หรือสืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แ ก่ การลดราคา การรับความบั นเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกเหนือ
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ได้กำหนดไว้
ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะการให้กับบุคคล
ทั่วไป
ข้อ 4 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัม พันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอีย ด
ข้อเท็จจริงเกี่ย วกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 5 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่า
มากกว่าที่ก ำหนดไว้ใ นข้ อ 3 ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐรับ มาแล้ว โดยมีความจำเป็ นอย่ างยิ่งที่ ต้องรับ ไว้เพื่อ รักษา
มิตรภาพและไมตรี หรือความสัม พันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ย วกับการรับทรัพย์สิ นหรือ ประโยชน์นั้น ต่อผู้บั งคับบั ญ ชา ซึ่งเป็นหั วหน้ าส่วนราชการโดยทั นทีที่ สามารถ
กระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นของตนหรือไม่
ในกรณี ที่ ผู้บั ง คับ บั ญ ชามี ค ำสั่ งว่ าไม่ ส มควรรั บทรั พ ย์สิ น หรือ ประโยชน์ ดั งกล่า ว ก็ ให้ คื น
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ ผู้ให้ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เข้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้แ จ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งถอดถอน หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญ ชาที่มีอ ำนาจถอดถอนให้แ จ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อดำเนินการตามในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
2. โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดตามระเบีย บสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ข องรัฐ พ.ศ. 2545 ในหัวข้อ
ดังนี้
ข้อ 7 ในระเบีย บนี้ ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่อ
อัธยาศัยไมตรี และให้ความหมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ใ ห้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่ จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลด
ราคาทรัพย์สิ น หรือการใช้สิทธิพิ เศษในการได้รับบริการหรือความบั นเทิ งตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือท่ องเที่ย ว ค่าที่พั ก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดีย วกันและไม่วาจะให้เป็ นบัตร ตั๋ว หรือ
หลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง
ปกติประเพณีนิย ม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญ ซึ่งอาจจะมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แ บ่งเป็นการภายใน
หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับ
ดูแล
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ข้อ 8 เจ้ าหน้าที่ จะให้ข องขวัญแก่ผู้ บังคับ บัญ ชาหรือ บุคคลในครอบครัวของผู้บั งคับบั ญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่การให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ข องขวัญตามปกติและประเพณีนิย มตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ข องรัฐจะให้ของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ สำหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้
ข้อ 9 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับตามข้อ 5
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ข องรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 3
ผู้ที่เกี่ย วข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แ ก่ ผู้ม าติดต่องานหรือผู้
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ผู้ซึ่งมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
3) ผู้ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล
4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 11 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคลากรในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ย วข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐได้ เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามประเพณีนิย ม และของขวัญ
นั้น มีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ สำหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
อื่นใด ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในหัว ข้อดังนี้
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย ตำแหน่งหน้า ที่แ ละไม่
กระทำการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ งของขวัญแทนตน
หรือญาติข องตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ย วข้องหรือไม่เกี่ย วข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่วาจา หรือเป็นการให้โดยธรรมวาจา หรือเป็นการให้ตามประเพณีใ ห้แ ก่บุคคล
ทั่วไป
๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือกระทำนิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม
5. โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น

ใด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
มาตรา ๘๔ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาค และเที่ย งธรรม มีค วามวิริย ะ อุต สาหะ ขยัน หมั่น เพี ย ร ดูแ ลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของ
ราชการและต้องปฏิบัติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย อำนาจหน้าที่ราชการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
1. ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาในสังกัดโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม
(1) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง
ต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริย ธรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการครูแ ละบุคลากรในสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มีความรู้เกี่ย วกั บการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนร่วมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(๑) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่องดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
(๒) จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติโดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังในในการปฏิบัติงาน
(๓) มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ให้กับประชาชน
ทราบ
(๔) มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่ วนรวมโดยประกอบด้ วย บุค คลภายนอกองค์กรและบุคคลภ ายในองค์กร เพื่อ มีส่ วนร่วมในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
(๕) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรีย นข้าราชการครูแ ละบุคลาการทางการศึกษาใน
สังกัดโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ที่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและพิจารณากำหนดโทษของผู้กระทำผิด
(๑) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุม กำกับ
ให้มีการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
(๒) คณะกรรมการการป้ องกัน การขั ดกัน ระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนกั บผลประโยชน์
ส่วนรวม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้ค ำนะนำในการใช้ท รัพย์สินของทางราชการกั บ
ทรัพย์สินส่วนตัว และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า
มีการฝ่าฝืน ให้ส่งเรื่องให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เพื่อปฏิบัติตามบทลงโทษ
๓) ควบคุม กำกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านโคก
สีวิทยาเสริม ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ
ผู้นั้น
(๓) บทลงโทษต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ
๑) ให้ คณะกรรมการที่ ได้รั บ แต่ง ตั้ง ประกาศฯว่า กล่ า วตั ก เตือ นและรายงานให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ทราบ
๒) เมื่อ ดำเนิ นการตามข้ อ ๑ แล้ วยังมี การฝ่า ฝืน ให้ส่ งมอบผู้ บัง คับ บัญ ชาขั้น ต้ น
ดำเนินการตามขั้นตอน

ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
************************************************
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ ( พ.ศ.๒๕๖0-พ.ศ.
๒๕๖๔) มีวัต ถุประสงค์ห ลักเพื่อ ให้ สังคมมีพ ฤติกรรมร่วมต่ อต้านการทุจ ริต โดยประชาชนไทยต้อ งก้าวข้า ม
ค่านิย มอุปถัม ภ์แ ละเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรีย นบ้านโคกสี
วิทยาเสริม เป็น ไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุ กขั้นตอน เปิด เผยและเกิ ดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน
รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงกำหนดมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรีย นการ
ทุจริตของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม เป็นไปด้วยความเรีย บร้อย มีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิผลจึงกำหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. บุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ต้องถือปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยเคร่งครัด
๒. บุคลากรผู้ใดพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
กระทำการที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ต้องรีบรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
๓. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ ให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งทางวินัย
แพ่งและอาญา อย่างเคร่งครัด
๔. บุคลากรต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนหรือ
คณะกรรมการสอบสวน
๕. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปกปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและผู้ที่ให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นความลับและให้มีการคุ้มครองไม่ให้ได้รับภัย
๖. การปกปิด ซ่อนเร้น หรือทำลายข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจตนาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบให้พันจากความผิด เป็นความผิดวินัย
๗. การจัดการเรื่องร้องเรีย นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติใน “ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ” โรงเรียนบ้าน
โคกสีวิทยาเสริม
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรีย นบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
************************************************
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาเห็นความสำคัญ ของ
ปัญหาการรับสินบน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง และจากการรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
ประจำปี 2017 เปิดเผยข้อมูลความเห็นของประชาชนของประเทศไทย ซึ่งมีความเห็นว่า มี การจ่ายสินบน
เพื่อให้ได้รับบริการของรัฐ และการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับบริการของโรงเรียนมีปัญหามากเป็นลำดับต้น ๆ ด้วย
เช่นกัน ซึ่งสะท้อนปัญหาการทุจริต กรณีเรียกรับผลประโยชน์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงสมควรได้รับ
การแก้ไ ขอย่างเร่งด่ วน และเพื่อ ให้เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ที่บั ญ ญั ติห้ ามมิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐผู้ ใดรั บทรั พย์ สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก
โดยอาศั ย อำนาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ งกฎหมาย เว้ น แต่ รั บ ทรัพ ย์ สิ นหรื อ ประโยชน์ อื่ น โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจำนวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้าน
โคกสี วิท ยาเสริม เป็ นไปด้ วยความเรีย บร้อ ย สอดคล้อ งกั บกฎระเบีย บและแนวนโยบายของรัฐ จึง กำหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุ คลากรในโรงเรีย นบ้านโคกสี
วิทยาเสริม ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ต้องถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่สัญญา หรือต้องไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับคู่สัญญาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
3. บุคลากรต้องไม่เรีย กร้อง หรือเรีย กรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอันมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
4. การรับทรัพย์สินอื่นใดต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่
อนุญาตให้กระทำได้ หรือเป็นการรับตามปกติประเพณีนิยม
5. หากบุคลากรผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที
6. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ 5 ให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

