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                                                          บันทึกขอความ
สวนราชการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   กลุมบริหารงานบุคคล 

ที่................................................................................................ วันที่   24   มีนาคม   2565

เรื่อง  มาตรการสงเสริม คุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

               1. เรื่องเดิม

                   ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสงคูมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Open Data Integrity & Transparency Assessment:

OIT) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการเผยแพรขอมูลที่เปน

ปจจุบันบนเว็บไซดหลักของหนวยงาน ใหสาธารณชนไดรับทราบ (หนังสือ สป. ที่ ศธ 0236/1402 ลว.27 ม.ค. 65) นั้น

               2. ขอเท็จจริง

                    ตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Open Data Integrity &

Transparency Assessment: OIT) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา 33  ขอ 38 มาตรการ

สงเสริม คุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน  กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  แสดงการวิเคราะหผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมีขอมูลรายละเอียดการ

วิเคราะห เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น และแนวทางการนําผล

การวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิ

เคราะหฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกําหนด

แนวทางการกํากับ ติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติ     

               3. ขอพิจารณา

                    พื่อใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค กลุมบริหารงานบุคคล  จึงขอเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

                    3.1 เผยแพรประกาศมาตรการสงเสริม คุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน  ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    3.2 ประชาสัมพันธมาตรการสงเสริม คุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขอ 3.1 ทางเว็บไซดของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

                4.  ขอเสนอ   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นเปนการสมควรโปรดอนุญาตใหดําเนินการดังเสนอ 

เอกสารแนบ :

 

(นางสาวปยนาถ สืบเนียม) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ชอบ
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ดําเนินการตามเสนอ

 

(นายโอภาส ตนทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

25 มี.ค. 2565



  

 

 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ือง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
………………………………………………………. 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565 ตามแบบตรวจการเป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี ้วัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี ้วัดย่อยที ่ 38 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประกอบกับแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามแนวทาง แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว จึงกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ดังนี้ 

 

๑. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
1.1 ทุกกลุ่มงานต้องแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการให้บริการไว้ ณ ที่ทำ

การของหน่วยงานและในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
1.2 ทุกกลุ ่มงานต้องปฏิบัติงาน หรือให้บริการประชาชนตามขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม   
1.3 ทุกกลุ ่มงานต้องตรวจสอบหรือทบทวนขั ้นตอนการปฏิบัติงานหรือการ

ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ   
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๒. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

2.1 ทุกกลุ่มงาน  จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อสาธารณชน โดยให้จัดทำเป็นกรอบแนวทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้
สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบและ
ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่วางไว้  

2.2 กลุ่มนโยบายและแผน  ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสาธารณชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้  

2.3 กลุ่มอำนวยการ โดยฝ่ายการเงินต้องแสดงแนวทางหรือคู่มือการเบิก – จ่ายเงิน
หรือการยืม เงินทดรองราชการหรือเงินปฏิบัติราชการ เช่น ในการเดินทางไปราชการ การจัด
ประชุม สัมมนา      เป็นต้น พร้อมทั้งการผลักใช้หรือการคืนเงินในราชการเมื่อปฏิบัติราชการแล้ว
เสร็จ โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีและสาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้    

2.4 กลุ่มอำนวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องแสดงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือจัดหาพัสดุต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลเร่ืองร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้   

2.5 กลุ่มอำนวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ตามแบบ สขร.1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

๓. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  

3.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนิน ภารกิจของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีกำหนด และเผยแพร่ผลการดำเนินภารกิจดังกล่าว  ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

3.2 ทุกกลุ่มต้องมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือช่องทางรับข้อเสนอแนะ
จากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงาน เพ่ือนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มา
พัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมาย และสอดคล้องตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 
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๔. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
         

4.1 กลุ่มอำนวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องดำเนินการจัดทำแนวทางหรือมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งนำ
แนวทางหรือ มาตรการฉบับนี ้ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ   

4.2 กลุ่มอำนวยการ  โดยฝ่ายพัสดุ ต้องดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจำปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา) รอบ 12 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง  หรือจัดหาพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในปีงบประมาณถัดไป  

4.3 กลุ่มอำนวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุไว้ในเว็บไซต์ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ เช่น พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าศึกษาข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 

๕. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  
5.1 คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรีต้องส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ
การทุจริตในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมทั้ง
สรุปผลการดำเนินการต่อศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ทราบ  

5.2 ทุกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ต่อการทุจริตของหน่วยงานเพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการจัดการหรือลด
ความเส่ียง ต่อการทุจริตในแต่ละปีงบประมาณ 
      

๖. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
6.1 ทุกกลุ่มงานต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
ต่อส่วนรวม เช่น ดำเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการตามแนวทางที่แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดในแต่ละปีงบประมาณ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม 
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงาน การบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ 
จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”  หรือการกุศลต่าง ๆ  การยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ทำคุณงานความดี
หรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น  
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6.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  ต้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ และต้องจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในสำนักงานที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีความโปร่งใส และ
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

6.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องจัดประชุมภายในหน่วยงาน
อย่างน้อย ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ของการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ปลุกจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน หรือให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ    

6.4 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินตามแนวทางประกาศ เรื่อง มาตรการส่งคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับนี้ และประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและสามารถดำเนินภารกิจ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการส่งคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการให้
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรทีราบด้วย  
  

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

         ประกาศ  ณ  วันที่    24   มีนาคม   พ.ศ. 2565  

  
  
                                                      (นายโอภาส ต้นทอง)  
                                                 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 


