
 

ประกาศโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช 

 เรื่อง มาตรการภายในสงเสรมิความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

 เพ่ือใหการบริหารงานของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชและเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ 

ทุจริตโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชจึงกำหนด มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทจุริต 

ดังนี้  

1. มาตรการการสง เสริมคุณธรรมและความ โปรง ใส ในการจัด ซื้อจัดจาง  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง วา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมิน คุณธรรมและความ โปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ประเด็นที่เก่ียวของกับการ ใช

จายเงินงบประมาณ นับทั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและ เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึง

ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตาม วัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชน แกตนเอง

หรือพวงพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 

ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ จึง กำหนดใหมีมาตรการสงเสริมความโปรงใสใน การ

จัดซื้อจัดจาง โดยมุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมและ คานิยมสุจริตและแผนปองกันผลประโยชนทับซอนใน การ

จัดซื้อจัดจาง ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนเมอืงนครศรีธรรมราช เปนไปดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได มีการแขงขันอยางเปนธรรม จึงใหถือปฏิบัต ิดังนี้  

1. ประกาศเผยแพรปฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทำการหลังจากวันที่ไดรับ การ

จัดสรรงบประมาณ  

2. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบ ขอมูล

การจัดซื้อจัดจาง โดยมีองคประกอบตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด  

3. กำหนดแนวทางตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางและผู เสนอ

ราคา เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนกัน  



4. หามมิใหเจาหนาที่จัดซื้อจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเกี่ยวของกับผูเสนอราคา ทั้ง

ประโยชนสวนตน และประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที ่ 

5. หามมิใหบุคลากรภายในหนวยงาน ดำรงตำแหนงที่ทำหนาที่ทับซอน  

6. ใหเจาหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ใหหัวหนาหนวยงาน ทราบเปน

ประจำทุกเดือน 

2. มาตรการดานความพรอมรับผิดชอบ     

2.1 ผูบริหาร จะตองแสดงเจตจำนงหนวยงานใหมีการดำเนินงานดวยความชื่อสัตยสุจริต และพรอมที่จะ

แสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยสวนรวม  

2.2 ผูบริหาร จะตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตย สุจริต

มากขึ้นในหนวยงาน  

2.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มี ความ

กระตือรือรนมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน  

2.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองใหความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ ความ

รับผิดชอบมากกวาสวนตัว  

2.5 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีสวนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน 

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง  

2.6 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติชม จาก ประชาชน 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มาตรการดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

3.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือแลกกับการใหบริการ หรือ

การอำนวยความสะดวก  

3.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมใชอำนาจหนาที่ เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองและพวกพอง 

3.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมมีสวนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ หนวยงาน   



4. มาตรการดานวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองคกร  

4.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองมีการถายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและ ซื่อสัตย

สุจริตใหแกกันอยูเสมอ 

 4.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะตองไมเพิกเฉยและพรอมที่ จะ

ดำเนินการตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย  

4.3 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน จะตองไมทนและไมยอมรับตอการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ  

4.4 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองไมนำวัสดุ อุปกรณ และของใชในราชการไปใชสวนตัว  

4.5 หนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองดำเนินงานอยางมีอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือ ผูม ี

อำนาจ และสามารถยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มาตรการดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน  

5.1 การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา ความดี 

ความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ แอบแฝง  

5.2 สรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัตงิานดานความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี  

5.3 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา อยาง เปน

ธรรม  

5.4 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจ าเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได  

5.5 ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว  

5.6 ใหคำแนะนำ และรวมแกปญหาในงานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา  

5.7 ใหมีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความพรอม  

5.8 ตองปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง อยาง

สม่ำเสมอ  

5.9 ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียมกัน 

 



6. มาตรการดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  

6.1 ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส ตาม แนว

ทางการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ใหเจาหนาที่ใน สังกัด

ไดรับทราบ  

6.2 ใหผูบริหารแสดงเจตจำนงตอเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ ประชุม 

ประจำเดือน ในการท่ีจะบริหารงานดวยความชื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส  

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

          วาที่ ร.ต.สมพร   แกวคง  

                            ผูอำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 


