ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป
เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรี ยน
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ ไขปัญ หาการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรั ฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน การ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ว มจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิ ดการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย ของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่น ดิน ที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โรงเรียนบ้านกุมแปจึงได้จัดท ามาตรการการ ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้านกุ มแป ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนิน การป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ทั้งนี้ได้มุ่ งเน้น ให้ การดาเนินการ ป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านกุ มแปเป็น ไปอย่างต่ อเนื่ องสร้า งระบบราชการที่ มีความโปร่ง ใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ต ามมาตรฐานคุ ณธรรมจริย ธรรม ความคุ้ มค่ า เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับ สนุนภาคประชาชนให้มีส่ วนร่วม ในการ
รณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่า นิย มของสั ง คมให้ ประชาชนร่ว มกั นต่ อต้า นการทุจริต ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลั กเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.
25๔6 อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญั ติร ะเบีย บบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกาหนด หลักเกณฑ์
การดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านกุมแป ดังนี้
ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อ ต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ
ของโรงเรียนบ้านกุ มแปโดยต้ องไม่ เข้า ไปเกี่ย วข้ องกั บการทุจ ริต คอร์รั ปชั่ นในทุ กรู ปแบบไม่ว่ าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่ มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านกุ มแป ในเรื่องที่ตนมีหน้า ที่ รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อ ม เพื่อให้ได้มา ซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกั บโรงเรียน วัดสุข
กร หรือ สถานศึกษาในสังกัด โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบั ญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ในการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ ยงต่ อการเกิด ทุจริ ตและคอร์รั ปชั่น บุคลากรทุกระดั บ จะต้อง ปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมั ดระวั ง
การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องรับเรื่อง ในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนีย มประเพณีห รือวั ฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิ บัติ ในสั งคม เท่านั้น และมูลค่ า
ของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่ เกิน ๓,๐๐๐ บาท
การให้เงินบริจาคเพื่อ การกุ ศล จะต้องกระทาในนามโรงเรียนบ้านกุ มแปแก่ องค์กรใดๆ ที่มี วัตถุประสงค์ เ พื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่ เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วยความ โปร่งใส ผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบ ที่กาหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจ าค
ไม่ได้ถูก นาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
การให้ เ งิ น สนั บสนุ น ไม่ ว่ า จะเป็ นเงิ น วั ต ถุ ห รือ ทรัพย์ สิ น แก่ กิ จ กรรมหรือ โครงการใด ต้ อ ง มี ก ารระบุชื่อ
โรงเรียนบ้านกุมแป โดยการให้การสนับสนุน นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี ของโรงเรียน
บ้านกุมแปและต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนดไว้และถูกต้องตาม กฎหมาย
โรงเรียนบ้านกุมแปมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือ ง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ ทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการ หรือดาเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ของโรงเรียนบ้าน
กุมแปไปใช้เพื่อดาเนิน การหรือ กิจกรรมทางการเมือ ง อันจะทาให้สูญเสียความเป็น กลางหรือ ได้รั บ ความเสียหาย
จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความ ช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ในกรณี ที่ มีก ารร้ อ งเรี ยนเกี่ ยวกั บ การทุ จริ ต และประพฤติ มิชอบของข้ าราชการครู และบุ ค ลากร ทาง
การศึ ก ษาในโรงเรี ยนบ้ านกุ มแปด าเนิ นการด้ ว ยความโปร่ง ใส ตามขั้ น ตอนและแนวปฏิบั ติ ข องระเบี ยบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านกุมแปจะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครอง ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา หรือ บุคคลอื่น
ใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านกุมแป อย่างเหมาะสม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นางวิไลพร นาบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุมแป

