
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมุพร



 มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 
 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  มีแนวปฏิบัติในการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  ดังน้ี 

การจัดซ้ือจัดจ้าง พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 5 มกรคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ผู ้บริหารของ
หน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาเป็นไปด้วย ความมี คุณธรรมโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงกำหนดมาตรการ ดังนี้   

๑. มาตรการดา้นความโปร่งใส   
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักในแต่ละ 

ขั้นตอน ดังนี้   
1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ   
1.1.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ   
1.1.3 ดำเนินการโครงการ   

1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้   
1.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง หลังจากวันที ่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ   
1.2.2 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัด               

ซ้ือจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบช่ือโครงการงบประมาณ   
1.2.3 กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง               

กับการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
  

๒. มาตรการดา้นความพร้อมรับผิดชอบ   
2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจำนงที่มุ่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความ ช่ือสัตย์สุจริต 

และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากหน่วยงานน้ันส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดย
ส่วนรวม    

2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความ โปร่งใสและ
ซื่อสัตย์ สจุริตมากขึ้นในหน่วยงาน   

2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม ความสามารถ มี
ความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน   

2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว   

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรบัผิดชอบ หากเกิดความ เสียหายอัน 
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง   

2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติ ชม จาก 
ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 
 



๓. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบติังาน 
3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการให้บริการ 

หรือการอำนวยความสะดวก   
3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อำนาจหน้าท่ี เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง   
3.3 ผู ้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส ่วนเสียในสัญญาโครงการหรือมีสัมปทานใด ๆ               

ของหน่วยงาน   
3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ 

คู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ   
3.5 การดำเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง     
๔. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 

4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดีมีคุณธรรมและ 
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ   

4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่ 
จะดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย   

4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ   
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว   
4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อ ประโยชน์ต่อบุคล 

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง   
4.6 ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น 

รูปธรรมและสามารถยับย้ังการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ 

ผู้มีอำนาจและสามารถยับย้ังหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๕.มาตรการดา้นคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 

5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา ความดี 
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื ่น ๆ               
แอบแฝง   

5.2 สร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี   
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา               

อย่างเป็นธรรม   
5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค้า โปร่งใสและตรวจสอบได้  
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว   
5.6 ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา   
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ พร้อมอย่าง 

สม่ำเสมอ   
5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก ความถูกต้อง 

อย่างสม่ำเสมอ   
5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
    



๖. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน   
6.1 ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐฉบับน้ี               
ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้รับทราบ   

6.2 นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพื ่อพัฒนาหน่วยงานให้มีค ุณธรรมและความโปร่งใส               
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 
ประชุมประจำเดือน ในการที ่จะบริหารงานด้วยความชื ่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล               
มีความโปร่งใส   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


