ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
-----------------------------------------มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) กำหนดให้ ผู้บ ริห ารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม
โปร่ ง ใส ตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้
๑.มาตรการด้านความโปร่งใส
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
๑.๑.๒ จัดทำแผนงาน/โครงการ
๑.๑.๓ ดำเนินการโครงการ
๑.๒ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้ าง ภายในระยะเวลา 30 วัน ทำการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการงบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับ
คัดเลือก
๑.๒.๓ กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๓ การดำเนิน งานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจั ดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้ สาธารณชน
รับทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ ดังนี้
๑.๓.๑ ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่ วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด
๑.๓.๒ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ
๑.๓.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ
/๑.๓.๔ ประกาศ...

-๒๑.๓.๔ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ
๑.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๑.๔.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกปีงบประมาณ
๑.๔.๒ นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ มาใช้ในการปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
๑.๕ มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๕.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
๑.๕.๒ มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออื่น ๆ
๑.๕.๓ มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
ระบบ Call Center
๑.๕.๔ มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ
๑.๖ มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๖.๑ มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
๑.๖.๒ มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๑.๖.๓ มี ร ะบบการตอบสนอง หรือ รายงานผลการดำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่อ งร้อ งเรีย นให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
๑.๖.๔ มี ร ายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น การเรื่อ งร้ องเรีย น พร้อ มระบุ ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
๒.มาตรการด้านความพร้อมรับผิด
๒.๑ ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจำนงที่จะมุ่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
๒.๒ ผู้ บ ริ ห ารจะต้อ งสนั บ สนุ น งบประมาณหรือการดำเนิน การเพื่ อให้ เกิ ด ความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
๒.๓ ผู้ บ ริห าร ข้าราชการ เจ้ าหน้ าที่ จะต้องปฏิบั ติห น้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ
มีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว
๒.๕ ผู้ บ ริห าร ข้าราชการ เจ้ าหน้าที่ จะต้องมีส่ว นในความรับผิ ดชอบ หากเกิดความเสี ยหาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง
๒.๖ ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งเปิ ด โอกาสพร้ อ มรั บ ฟั ง การวิ พ ากษ์ หรื อ ติ ช ม
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/๓.มาตราการ...

-๓๓.มาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑ ผู้ บ ริ ห าร ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ ไม่ เรีย กรับ เงิน หรือผลประโยชน์ อื่ น ใด เพื่ อแลกกั บ การ
ให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก
๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีไ่ ม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
๓.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
ของหน่วยงาน
๓.๔ ผู้ บ ริห าร ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ ต้ องไม่มี ค วามเกี่ย วข้องเชิ งอุป ถัมภ์ หรือมีผ ลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ
๓.๕ การดำเนิ น งาน การอนุ มั ติ ต่ า งๆ จะต้ อ งไม่ มี ก ารแทรกแซงจากฝ่ ายทางการเมื อ งหรื อ
ผู้มีอำนาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๔.มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรมภายในองค์กร
๔.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
๔.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อม
ที่จะดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
๔.๓ ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งไม่ ท นและไม่ ย อมรั บ ต่ อ การกระทำการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบ
๔.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีต่ ้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว
๔.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๔.๖ ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๗ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องดำเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้ บริหารหรือ
ผู้มีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๘ ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๔.๘.๑ ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๘.๒ ให้มีการจัดทำคู้มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๘.๓ ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ภ ายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้เรื่ อ งการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
๔.๘.๔ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ระเบี ย บ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๙ ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้
๔.๙.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทุกงบประมาณ เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณต่อไป
/๔.๙.๒ ให้มี...

-๔๔.๙.๒ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้
๔.๙.๒.๑ ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส
๔.๙.๒.๒ ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
๕.มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
๕.๑ การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง
๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถบนพื้นฐานของความดี
๕.๓ ให้ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม
๕.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
๕.๕ ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
๕.๖ ให้คำแนะนำ และร่วมกันแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
๕.๗ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง
สม่ำเสมอ
๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้อง
อย่างสม่ำเสมอ
๕.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน
๕.๑๐ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน
๕.๑๐.๒ ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลั ก โดยต้ อ งมี ส าระสำคั ญ เกี่ ย วกั บ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารเปรี ย บเที ย บขั้ น ตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๕.๑๑ ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
๕.๑๑.๑ ให้ มีการแสดงขั้น ตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั ก และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๕.๑๑.๒ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลัก
๖.มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
๖.๑ ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดได้ทราบ
/๖.๒ นำประกาศ...

-๕๖.๒ นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตาม
แนวทางการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ http://www.skmpeo.moe.go.th/web/ และช่องทางการสื่อสาร หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
๖.๓ ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำรงต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายใน หรือการ
ประชุมประจำเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

