
 
ประกาศโรงเรียนภเูขียว 

เร่ือง มาตรการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ข้าราชการครบูุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องในโรงเรียน 

 
-------------------------------------------- 

 
ตามค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

การทุจรติประพฤตมิชิอบ ไดก้ าหนดใหท้กุสว่นราชการและหน่วยงานของรฐั ก าหนดมาตรการหรอืแนว 
ทางการป้องกนั และแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวงัเพื่อสกดักัน้มใิหเ้กดิการ ทุจรติประพฤตมิชิอบได ้ประกอบกบันโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชานายกรฐัมนตร ีได้แถลงนโยบาย ของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั เป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล 

ดงันัน้เพือ่ใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิในการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหาทุจรติประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โรงเรยีนภูเขยีว จงึไดจ้ดัท ามาตรการ
การป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ข้าราชการครูบุคลากรทางการศกึษาและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
โรงเรยีนภูเขยีว ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ทัง้นี้ไดมุ่้งเน้น
ใหก้ารด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของโรงเรยีนภูเขยีว เป็นไปอย่างต่อเนื่องสรา้งระบบ
ราชการทีม่คีวามโปร่งใสจดัระบบการตรวจสอบและประเมนิผลสมัฤทธิต์ามมาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรม
ความคุม้ค่า เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหเ้กดิความโปร่งใสมปีระสทิธภิาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มสี่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจติส านึกค่านิยมของสงัคมให้ประชาชน
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืง ทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๒แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงก าหนดหลกัเกณฑ์การ
ด าเนินการเพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของโรงเรยีนภูเขยีว ดงันี้ 

 
 
 
 
 



• ปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ การใหห้รอืรบัสนิบน รวมทัง้กฎ  
ระเบียบและข้อบังคบัของโรงเรียนภูเขียวโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปัชัน่ในทุก
รปูแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

• ไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบั
สนิบน 

แก่ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนภูเขยีว ในเรื่องทีต่นมหีน้าที ่รบัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอื 
โดยออ้ม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

• ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

กบัโรงเรยีนภูเขยีวหรอืสถานศกึษาในสงักดั โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคล 
ทีร่บัผดิชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

• ในการด าเนินการใด ๆ ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิทุจริตและคอรร์ปัชัน่ บุคลากรทุก
ระดบั 

จะต้องปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปนี้ด้วยความระมดัระวงัการใหห้รอืรบัของขวญั ของก านัล การ
เลี้ยงรบัรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องรบัเรื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรอืวฒันธรรม หรอืให้กนัตามมารยาทที่ปฏบิตัใินสงัคมเท่านัน้ และมูลค่าของการรบัรองและ
ของขวญันัน้ตอ้งมมีลูค่าไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 

❖ การใหเ้งนิบรจิาคเพือ่การกุศล จะตอ้งกระท าในนามโรงเรยีนภูเขยีวแก่ 
องคก์รใด ๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รที่เชื่อถอืไดม้ใีบรบัรอง และตอ้ง
ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบทีก่ าหนดไวแ้ละถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การตดิตามและตรวจสอบ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

❖ การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใด 

ตอ้งมกีารระบุชื่อ โรงเรยีนภูเขยีว โดยการใหก้ารสนบัสนุน นัน้ตอ้งมวีตัถุประสงค ์เพือ่สง่เสรมิธุรกจิ 
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโรงเรยีนภูเขยีวและตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบที ่
ก าหนดไวแ้ละถูกตอ้งตามกฎหมาย 

❖ โรงเรยีนภูเขยีว มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบุคลากรทุกคนมสีทิธ ิ
และเสรภีาพ ทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่พงึตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรอืด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
รวมถงึการน าทรพัยากรใด ๆ ของโรงเรยีนภูเขยีวไปใชเ้พื่อด าเนินการหรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนัจะ
ท าให้สูญเสยีความเป็นกลางหรอืได้รบัความเสยีหายจากการเข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลอื 
ทางการเมอืง 
 

 
 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

• ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของขา้ราชการคร ูและ 
บุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนภูเขยีว จะด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตามขัน้ตอนและแนวปฏบิตัิ
ของระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• โรงเรยีนภูเขยีว จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองขา้ราชการครูบุคลากรทาง 
การศกึษาหรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนภู
เขยีวอย่างเหมาะสม 
 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๖ พฤกษาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(นายกษดิศิ  ปลืม้ญาต)ิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนภูเขยีว 

 
 
 
 



แผนจดัการความเส่ียงป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

โรงเรียนภเูขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย 
การเงินอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การ ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
อย่าง เคร่งครัด 

         ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหาร 
งบประมาณ 

2.การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

4 4 16 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ 
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. 
ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ 
ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน   

         ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายงาน 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

 
 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว 
ทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่าง 
เคร่งครัด  

 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง   
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง  
 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหาร 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน
และ ระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของสถานศึกษาอย่าง 
เคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  บุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  เรื่องการ
รับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด   
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการเมินความเสี่ยง 
โรงเรียน 
4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
งาน 

         ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่าย
บริหารงาน 

บุคคล 

 
 
 
 
 
 


