
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ

หน่วยงานรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุจริตและพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ได้มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการทุจริตประพฤติไม่ชอบได้ 

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จึงได้
จัดทำมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และ
ปลุกจิตสำนึกของสังคม ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2564 อาศัย
อำนาจความใน มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การ
ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามแนวนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตการ ให้หรือรับสินบนรวมทั้งกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการทุจริตคอร์รัปช่ันทุก
รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ไม่กระทำการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอรัปช่ัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ท่ี
มีส่วนได้เสีย ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอรัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) หรือสถานศึกษาในสังกัด โดยถือเป็นหน้าที ่ที ่ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ ได้ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  
 4. ในการดำเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปช่ัน บุคลากรทุกระดับจะต้อง
ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง ข้อควรระวังความกับความเส่ียง 

4.1 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนิน  
สันติ) แก่องค์กรใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรท่ี เช่ือถือได้ มีใบรับรองและ
ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่ กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

4.2 การใช้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องมีการ
ระบุช่ือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม



ธุรกิจภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียน และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบท่ีกำหนดไว้
และถูกต้องตามกฎหมาย 

4.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุก
คนมีสิทธิและเสรีภาพ ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะต้องไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรม
ใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ไปใช้เพื่อดำเนินหรือกิจกรรม
ทางการเมือง อันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหาย จาการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยงข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ในกรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามข้ันตอนและ
แนวปฏิบัติของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรอื่นๆท่ีแจ้งแบะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวกับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) อย่าเหมาะสม 
 
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ดังนี้ 
ความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้ 
1. ความเสียงท่ีมีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 งานบริการทั่วไป 
 - งานกิจการนักเรียน 
 โรงเรียนต้องร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงานต่างๆ บ่อยครั้ง ทำให้นักเรียนต้องแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมประกวด กิจกรรมกีฬา กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมอาสา กิจกรรมชุมชน กิจกรรมอบรม เป็นต้น 
 - งานอาคารสถานท่ี 
 1. โรงเรียนมีอาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่สะดวกในการใช้สถานท่ี
บางส่วนท่ีนักเรียนใช้ในการเรียนการสอน การทำกิจกรรม เป็นต้น 
 2. โรงเรียนมีสถานท่ีจำกัดไม่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียน ยังขาด
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ ชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่เท่าท่ีควร 
1.2 การบริหารงบประมาณการบริหารการเงิน 
 1. การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินตามระเบียบ
ราชการ และจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 2. โรงเรียนขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชน 
1.3 การบริหารวิชาการ 
 - การเรียนการสอน 
 1. นักเรียนบางส่วนเรียนตามไม่ทันบางวิชา  
 2. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง ต้องย้ายถ่ินฐานบ่อย ทำให้นักเรียนไม่สามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 



 - การส่งเสริมการเรียนรู้ 
 1. โรงเรียนขาดการปรับปรุงซ่อมแซม ส่ือ อุปกรณ์ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย บางชนิดใช้
งานไมไ่ด้ 
 2. วัสดุอุปกรณ์ บางชนิด ไม่คุ้มค่าไม่ตรงกับความต้องการของครู 
 3. ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อย จึงไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ
พัฒนานักเรียน 
1.4 งานบริหารบุคคล 
 - การพัฒนาบุคลากร 
 1. บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 2. การนิเทศภายในไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
 3. ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา  
 4. บุคลากรขาดการตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำให้อุปกรณ์เกิดความ
เสียหายชำรุด เส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ 
 
2. การปรับปรุงควบคุมภายใน 
2.1 งานบริหารท่ัวไป 
 - งานกิจการนักเรียน 

ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 บ้านเนินสันติดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการเรียนการสอน และช่วยพัฒนานกัเรียนมากท่ีสุด เพื่อครูผู้สอนจะได้นำมาบูรณาการให้เข้ากับ
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนในช้ันเรียน และนักเรียนก็จะได้รับทักษะท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อีกทาง งานธุรการโรงเรียนปฏิบติัตามระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยการสารบรรณ  พ.ศ. 
2526 และระเบียบว่าด้วยการรักษาคำส่ังทางราชการ พ.ศ. 2544 เพื่อลดภาวะภาระงานของข้าราชการครูท่ี
ทำหน้าท่ีการสอนมาแล้วปฏิบัติหน้าท่ีธุรการแทน 

- งานอาคารสถานท่ี 
โรงเรียนดำเนินการยืน่เรื่องของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำงบประมาณมาจัดสรร

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และส่ิงปลูกสร้างบางส่วน ท่ีมีสภาพสุดโทรมทำให้โรงเรียนมีอาคารท่ีเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 งานบริหารงบประมาณ 

- การบริหารงานการเงิน 
1. โรงเรียนมีแผนใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้ 
3. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวของนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
การบริหารบัญชีโรงเรียนมีการทำทะเบียนคุมบัญชีต่างๆ เพื่อแยกวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน เช่น

ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันจากเทศบาล เงินอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์
การเรียน เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินออม
ธนาคารโรงเรียน (เงินฝากเงินออม) เงินรายได้สถานศึกษา เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย บันทึกรายงานคงเหลือ



ประจำวัน และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนและเงนิอื่นๆ ทำให้รู้ว่ากันเป็นเงินประเภท
ใดจากบัญชีไหน ท่ีใช้ในการเบิกจ่ายการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน มีการคำนวณจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.3 งานบริหารวิชาการ 

- การเรียนการสอน 
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตร และแผนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีการดำเนินการทำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับของโรงเรียน และสอดคล้องกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนทำงานให้เป็นหลักแหล่ง ต้องย้ายถ่ินฐานบ่อย โรงเรียนได้รับการ

สนับสนุนจากชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- การส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ให้ทัน

ต่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและตรงกับความต้องการ ในการใช้งานของครูในการนำไปใช้สร้างช่ือส่ืออุปกรณ์และ
นวัตกรรมให้แก่นักเรียน 

2. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการเพื่อให้งานด้านการงานบริหารวิชาการ
เป็นไปตามโครงการและวัตถุประสงค์ของลุงของการศึกษา 

3. โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารวิชาการดังนี้โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน เป็นต้น 
2.4 งานบริหารบุคคล 

- การพัฒนาบุคลากร 
1. โรงเรียนให้บุคลากรร่วมกันปฏิบัติงานกันเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในการใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน ท่ีชัดเจนมีการกระจายอำนาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

มีสมุดการนิเทศภายใน และให้คณะกรรมการให้คณะครูสลับกันนิเทศ เพื่อหาข้อปรับปรุงในการเรียนการสอน
ท่ีกำหนด 

3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ด้วยการไปอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและแลกเปล่ียน
การเรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆ ทำให้ครูมีความพร้อมด้านคุณวุฒิความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมความรับผิดชอบ
และเสียสละถึงวุฒิจะไม่ตรงกับสาขาท่ีถนัด 

4. โรงเรียนมีบันทึกการใช้อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติ อุปกรณ์ช้ินใดท่ีบุคลากรไม่ถนัดก็จะให้ผู้ท่ีสามารถ
ใช้งานเป็น เป็นผู้แนะนำ โรงเรียนมีการบันทึกการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีการบันทึกประจำโฮมรูม มี
กิจกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนา เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้และการดูแลรักษาของโรงเรียนและของสาธารณะ 

- การจำกัดอัตราบุคลากร 
1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และหน่วยงาน

ต่างๆ โดยเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 


