
 



 

ประกาศโรงเรียนสวีวิทยา 
เร่ือง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
---------------------------------------------------- 

ตามคำสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่ ๖๙/ ๒๕๕๗ เรื ่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น  
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
เพื ่อสกัดกั ้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกับกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปรบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  

ดังนั้นเพื่อให้การขัดเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสวีวิทยา จึงได้จัดทำมาตรการ  
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชั ่น ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  
ในโรงเรียนสวีวิทยาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้น  
ให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยา เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  
ความคุ ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนักค่านิยมของสังคมให้ประชาชน
ร่วมกันต่อต้านการทุจริประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกำหนัดหลักเกณฑ์การดำเนินการเพ่ือประโยน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยา ดังนี้ 

๑.  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้งกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับของโรงเรียนสวีวิทยา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

๒.  ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสวีวิทยา ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่ รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 



๓.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี ่ยวข้อง 
กับโรงเรียนสวีวิทยา โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

๔.  ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ 
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง 

  ๑) การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องรับ
เรื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติใน
สังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

  ๒) การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามโรงเรียนสวีวิทยาแก่องค์กรใด ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความ
โปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ 

  ๓) การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องมี
การระบุชื่อโรงเรียนสวีวิทยา โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจภาพลักษณ์ที่ ดี 
ของโรงเรียนสวีวิทยา และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้และถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

  ๔) โรงเรียนสวีวิทยามีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากร
ใด ๆ ของโรงเรียนสวีวิทยาไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลาง
หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

๕.  มาตรการ/ แนวทางการดำเนินงาน 

 ๑) ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกาทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสวีวิทยา จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) โรงเรียนสวีวิทยา จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
บุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสวีวิทยาอย่างเหมาะสม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ ณ วันที่  1 กรกฎาคม 256๔ 

    
    

  

(นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

  
  

 

 



                   บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร             โทร.  0-7753-1217 

ที ่                           -                                  วันที ่      ๑๘  สิงหาคม  256๕    

เรื่อง  รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
  เรื่องเดิม 

โรงเรียนสวีวิทยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ไปแล้วนั้น ขอรายงาน
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ดำเนินการ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้กำหนดความเสี่ยง  

ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก และดำเนินการจัดกิจกรรมบริหารความเสี ่ยง 
การทุจริต ดังนี้  

1.  การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 1.  ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการ

แก้ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยาอย่างเคร่งครัด 
 2.  ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับ

ของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 
 3.  ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนสวีวิทยา 
 4.  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
การดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และการแก้ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยาอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่
ควรดำเนินการต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ดำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 3 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนสวีวิทยาแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนแล้ว 
ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 



2.  การใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 1.  ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับการร้องเรียน  

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติ 
  2.  ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
การแก้ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยาอย่างเคร่งครัด 
  ๓.  ควบคุม กำกับ ด ูแลให้ข ้าราชการบุคลากรให้ปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 
 การดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติ แล้ว ทำให้สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับท่ีน่าพอใจ ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และการแก้ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยาอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่
น่าพอใจ ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กิจกรรมที่ ๓ ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ 
ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการลา 

กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  1.  ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2.  ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับการร้องเรียน  
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติ 
  3.  ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนสวีวิทยา 
  ๔ .  ส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วมในการดำเน ินการป ้องก ันปราบปรามการท ุจร ิตและ 
ประพฤติมิชอบร่วมสร้างแนวทางและมาตรการเพื่อส่งเสริมมาตรการในการสร้างจิตสำนึกรังเกียจการทุจริต 
 การดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติ แล้ว ทำให้สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับท่ีน่าพอใจ ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กิจกรรมที่ 3 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนสวีวิทยาแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 กิจกรรมที่ 4 ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบร่วมสร้างแนวทางและมาตรการเพื่อส่งเสริมมาตรการในการสร้างจิตสำนึกรังเกียจการทุจริตแล้ว 
ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
   

  
(นายไกรวัลย์  สังฆะสา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


