
 

 

ประกาศโรงเรียนวดัสุขกร 

เรื่อง มาตรการป้องกันและตอตานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ขาราชการคร ู 

บุคลากรทางการศึกษา และผท่ีูเก่ียวของในโรงเรียน 

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

ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกาหนดใหทกุสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรอืแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมชิอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน 

การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมใิหเกดิการ

ทุจริตประพฤติมชิอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จนัทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย

ของรัฐบาลตอสภานิติบญัญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกาหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน         

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสาคัญของรัฐบาล  

ดังน้ันเพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของรฐับาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกัน 

และแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดสุขกรจึงไดจัดทามาตรการการ

ปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ   ผูที่เ ก่ียวของในโรงเรียน           

วัดสุขกร ใชเปนกรอบแนวทางในการดาเนินการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ท้ังนี้ ไดมุงเนนใหการดาเนินการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรยีนวัดสุขกร เปนไปอยางตอเนื่องสรางระบบราชการที่มีความโปรงใส 

จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร 

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิด ความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม         

ในการรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมือง

ท่ีดี พ.ศ. 25๔6 อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน       

พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัริะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกาหนด

หลักเกณฑการดาเนนิการเพื่อประโยชนในการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนวัดสุขกร  ดังนี้ 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

พุดซาพิทยาคม

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจึงได้จดัทำมาตราการการ

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

พุดซาพิทยาคม

                    ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกดิ

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวนัที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

                   ดังน้ันเพ่ือใหก้ารขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาทจุริตประพฤติมชิอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจึงได้จัดทำมาตราการการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
พุดชาพิทยาคมใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ท้ังนี้ ได้มุ่งเน้นให้การดำเนนิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนพุดชาพิทยาคมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด ความโปรง่ใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มส่ีวนร่วม
ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านยิมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเปน็เรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2553 จึงกำหนด
หลักเกณฑก์ารดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนพุดชาพทิยาคม
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 ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน รวมท้ังกฎ ระเบียบ และ 

ขอบังคับของโรงเรียนวัดสุขกรโดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม  

 ไมกระทาการใดๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปช่ัน การใหหรือรับสินบน แกผูท่ี     

มีสวนไดเสยีที่เกี่ยวของกับโรงเรียนวัดสุขกร ในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ี รับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยออม เพื่อใหไดมา

ซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผท่ีูเกีย่วของ  

 ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาท่ีเขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับโรงเรียน

วัดสุขกร หรือ สถานศึกษาในสังกัด โดยถือเปนหนาท่ีที่ตองแจงให ผูบังคับบัญชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบไดทราบ 

และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

 ในการดาเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงตอการเกิดทุจริตและคอรรัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะตอง

ปฏิบัติ โดยเฉพาะในเร่ืองดังตอไปน้ีดวยความระมัดระวัง  

การให หรอืรบัของขวัญ ของกานัล การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ ตองรับเร่ือง

ในโอกาสตางๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม

เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท  

การใหเงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตองกระทาในนามโรงเรียนวัดสุขกรแกองคกรใดๆ ท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนตอสังคม โดยตองเปนองคกรที่ เช่ือถือได มีใบรับรอง และตองดาเนินการดวยความ

โปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบ ท่ีกาหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ 

เพ่ือใหม่ันใจวาเงินบริจาคไมไดถูก นาไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน  

 การใหเงนิสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการใด ตอง      

มีการระบุชื่อ โรงเรยีนวดัสุขกร โดยการใหการสนับสนุน น้ันตองมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมธุรกิจ ภาพลักษณท่ีดี

ของโรงเรียนวัดสุขกรและตองดาเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบท่ีกาหนดไวและถูกตองตาม

กฎหมาย  

 โรงเรียนวัดสุขกรมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ

ทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักท่ีจะไมดาเนินการ หรือดาเนนิกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ 

ของโรงเรียนวัดสุขกรไปใชเพื่อดาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อนัจะทาให สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับ

ความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของและการใหความ ชวยเหลอืทางการเมือง 
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 ปฏิบัติตามนโยบายกรป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรบัสินบน รวมท้ังกฎ ระเบยีบ และข้อบังคับ
ของโรงเรียนพุดซาพิทยคมโดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
 ไม่กระทำการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรบัสินบน แก่ผู้ท่ีมส่ีวน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนพุดขาพิทยาคม ในเร่ืองท่ีตนมหีน้าท่ี รับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายการทุจรติและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
พุดชาพิทยาคม หรือ สถานศึกษาในสังกัด โดยถือเปน็หน้าท่ีที่ต้องแจ้งให ้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ได้ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆ
 ในการดำเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการเกดิทุจริตและคอร์รปัชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัต
 โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
             การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ้า่ยอื่นท่ีเก่ียวข้อง ต้องรับเรื่องในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนยีมประเพณีหรือวฒันธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น 

และมูลค่ของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมมูีลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
            การให้เงินบริจาคเพ่ือการกศุล จะต้องกระทำในนามโรงเรียนพุดชาพิทยาคม แก่องค์กรใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชนต์อ่สังคม โดยต้องเป็นองค์กรที ่เช่ือถอืได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนนิการด้วยความโปร่งใส 
ผ่านข้ันตอนตามระเบียบ ท่ีกำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูก นำไปใชเ้พ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
            การให้เงินสนับสนนุ ไม่วา่จะเป็นเงนิ วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้อง
มีการระบุช่ือ โรงเรียนพุดชาพิทยาคม โดยการใหก้ารสนับสนนุ นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ
์ท่ีดีของโรงเรียนวดัสุขกรและต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านข้ันตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้และถูกต้องตาม
กฎหมาย
                โรงเรียนพุดชาพิทยาคม มีนโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรภีาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ดำเนนิการ หรือดำเนนิกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ
ของโรงเรียนวดัสขุกรไปใช้เพ่ือดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให ้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับ
ความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความ ช่วยเหลือทางการเมือง
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มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  

 ในกรณีท่ีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนวัดสขุกรจะดาเนินการดวยความโปรงใส ตามขั้นตอนและแนวปฏิบตัิของระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 โรงเรียนวัดสุขกรจะใหความเปนธรรมและคุมครอง ขาราชการคร ูบุคลากรทางการศึกษา หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่น ท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนวัดสขุกร อยางเหมาะสม  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

 

                    ประกาศ ณ วันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นางสาวนวลอนงค  วงษเพ็ชร) 
                                           ผูอานวยการโรงเรียนวัดสุขกร 

 

15 กันยายน  2563

นายกฤตภาส  นิกรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรยีนพุดซาพิทยาคม

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

          ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบของข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรเรีนพุดซพิทยคม จะดำเนนิการดว้ยความโปร่งส ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติขอระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          โรงเรียนพุดชาพิทยาคม จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ข้าราชการคร ูบุคลากรทางการศึกษา หรือ
บุคคลอ่ืนใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการทุจริต คอร์รัปชั่น ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนพดุชาทิทยาคมอย่างเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

                                                          ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2565

                                                   นายกฤตภาส นิกรกุล
                                           ผู้อำนวยการโรงเรยีนพุดซาพิทยาคม


