
 
 
 

             (ส าเนาคู่ฉบับ) 

              
      ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

       เรื่อง  มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

           ................................................... 

    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 มกรคม 2559  
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment :  ITA) ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม   เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   ตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

   เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปด้วย
ความมีคุณธรรมโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จึงก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

  1. มาตรการด้านความโปร่งใส 
   1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ในแต่ละ 
ขั้นตอน ดังนี ้
   1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 

 1.1.2   จัดท าแผนงาน/โครงการ 
1.1.3  ด าเนินการโครงการ 

   1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
1.2.1  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  หลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 
1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัด 

จ้างได้โดยมีองค์ประกอบช่ือโครงการ  งบประมาณ  
1.2.3  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับ  

การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบ 
ผ่านเว็บไซต์และส่ืออื่น ๆ ดังนี้ 

  1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 
1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

แต่ละโครงการ 
  1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
  1.3.4 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธกีารจัดซื้อจัดจ้าง

และเหตุท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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   1.4  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

   1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
    1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ปีท่ีผ่านมาในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ปัจจุบัน         
   1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี ้
   1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานของหน่วยงาน 
    1.5.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ืออื่นๆ 

 2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
   2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจ านงท่ีมุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความช่ือสัตย์สุจริต 
และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม 

2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์ 
สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน 

2.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มี 
ความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว 

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน 
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 

2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จาก 
ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการ 

หรือการอ านวยความสะดวก 
3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ 

หน่วยงาน 
   3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   3.5 การด าเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มกีารแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรมและ 

ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 

4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ี 
จะด าเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
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4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคล 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็น 

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ 

ผู้มีอ านาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.8 ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.8.๒ ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 

          4.8.๓ ให้การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
       ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 

งบประมาณ 
4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
  4.10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
  4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

  5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การพิจารณา ความดี

ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง  
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพื้นฐานของความดี 
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน  การให้ทุนการศึกษา

อย่างเป็นธรรม 
5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค้า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ส่ังงานในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง

สม่ าเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

อย่างสม่ าเสมอ 
5.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน  
 
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 
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 5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเป็นปัจจุบัน 
5.1๐.๒ ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 

ภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบขั้นตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการ 

ด าเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ 

หน้าท่ีตามภารกิจหลัก 

  6. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
6.1  ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดได้รับทราบ 

  6.2 น าประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม   และความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์  bangpra.go.th และช่องทางการส่ือสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  

  6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 
ประชุมประจ าเดือน ในการท่ีจะบริหารงานด้วยความช่ือสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
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