
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบาเจาะ  
เรื่อง มาตรการภายในส่งเสริมความโปรงใส่และป้องกันการทุจริต 

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนบาเจาะและเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการ ทุจริตโรงเรียน 

บาเจาะจึงกำหนด มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต ดังนี้  
1. มาตรการการส่ง เสริมคุณธรรมและความ โปร่ง ใส ในการจัด ซื้อจัดจ้าง  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับทั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไป จนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวง
พ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ จึง กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตและแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างของโรงเรียนบาเจาะ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. ประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทำการหลังจากวันที่
ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ  

2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด  

3. กำหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้ เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกัน  

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคา ทั้งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน  
6. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ทราบเป็นประจำทุกเดือน 



2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ  
2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจำนงหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และ

พร้อมที ่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดย
ส่วนรวม  

2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน  

2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มี 
ความ กระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
ความ รับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว  

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน 
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง  

2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จาก 
ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการ
ให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก  

3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ 
หน่วยงาน  

4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร  
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม

และ ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  
4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่ 

จะ ดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุก

รูปแบบ  
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
4.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร 

หรือ ผู้ม ีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



5. มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การพิจารณา ความดี 

ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบ
แฝง  

5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี  
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา 

อย่าง เป็นธรรม  
5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค้า โปร่งใส และตรวจสอบได้  
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  
5.6 ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  
5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

อย่างสม่ำเสมอ  
5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน  

6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตาม แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้
เจ้าหน้าที่ใน สังกัดได้รับทราบ  

6.2 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 
ประชุม ประจำเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

(นายภัทรศักดิ์   หนูเกิด) 
รองผู้อำนวยการ 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบาเจาะ 


