
     
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

................................................... 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและตามแนวทางแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  เพ่ือให้เป็นตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงานป.ป.ช.)ก าหนด ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังกล่าว 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
1.1 ทุกกลุ่มงานต้องแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการให้บริการไว้ ณ ที่ท าการของ 

หน่วยงานและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2 ทุกกลุ่มงานต้องปฏิบัติงาน หรือให้บริการประชาชนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้วยความถูกตอง เหมาะสมและเป็นธรรม 
           1.3 ทุกกลุ่มงานต้องตรวจสอบหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  

  2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  2.1 ทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลยต่อสาธารณชน โดยให้จัดท าเป็นกรอบแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และเผยแพร่ในเว็บไซต์เพ่ือให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งบุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยทราบ และด าเนินการตามกรอบแนวทางท่ีวางไว้ 
  2.2 กลุ่มนโยบายและแผน ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เลย และสาธารณชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 
  2.3 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายการเงินต้องแสดงแนวทางหรือคู่มือการเบิก – จ่ายเงินหรือการ
ยืม เงินทดรองราชการหรือเงินปฏิบัติราชการ เช่น ในการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น 
พร้อมทั้งการผลักใช้หรือการการคืนเงินในราชการเมื่อปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาจังหวัดเลย และสาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 
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          2.4 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายการเงินต้องแสดงแนวทางหรือคู่มือการเบิก – จ่ายเงินหรือการ

ยืมเงินทดรองราชการหรือเงินปฏิบัติราชการ เช่น  ในการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น 
พร้อมทั้งการผลักใช้หรือการคืนเงินในราชการเมื่อปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยและสาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ 
  2.5 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตาม
แบบ สขร.1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
  3.1 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ตามท่ีศึกษาธิการจังหวัดเลยก าหนด และเผยแพร่ผลการด าเนิน
ภารกิจดังกล่าว ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  3.2 ทุกกลุ่มต้องมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือช่องทางรบข้อเสนอแนะจากประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงาน เพ่ือน าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง
หน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหาย และสอดคล้อง
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 

  4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
  4.1 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องด าเนินการจัดท าแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งน าแนวทางหรือมาตรการฉบับ
นี้ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ 
  4.2 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ(ท่ีผ่านมา)รอบ 12 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยในปีงบประมาณถัดไป 
  4.3 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายพัสดุ ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจดหาพัสดุไว้ในเว็บไซต์ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

  5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
  5.1 จัดให้มีคณะกรรมการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต เพ่ือด าเนินการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ในแต่ละ
ปีงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินการต่อศึกษาธิการจังหวัดเลยเพ่ือทราบ 
  5.2 ทุกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ต่อการ
ทุจริตของหน่วยงานเพื่อร่วมกันจัดท าแนวทางหรือมาตรการในการจัดการหรือลดความเสี่ยง ต่อการทุจริตใน
แต่ละปีงบประมาณ 
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  6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
  6.1 ทุกกลุ่มงานต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละต่อส่วนรวม เช่น 
ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามแนวทางที่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ  การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนาที่เก่ียวข้องกับด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง
ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา  
หรือการกุศลต่าง ๆ การยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ท าคุณงามความดีหรือไดรับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น 
  6.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และ
ต้องจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในส านักงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีความโปร่งใส และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
  6.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จะต้องจัดประชุมภายในหน่วยงานอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ  2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ปลุกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ
ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  6.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จะต้องจัดท ากฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดตามจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือเป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ในอันที่จะน ามาซึ่งการให้ความ
เชื่อมั่นและค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ
อย่างทั่วถึง 
  ทั้งนี้ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ฉบับนี้ และสามารถด าเนินภารกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    12   พฤษภาคม   พ.ศ.   2563 
 
                                                       
 
 

                                 (นายชัยณรงค์  แสงค า) 
                                   ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 



 
 
                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   หน่วยตรวจสอบภายใน 

ที.่.............................................................      วันที ่  12  พฤษภาคม   2563 

เรื่อง    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

เรียน    ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและตามแนวทางแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นั้น 

  ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ 83/2563 
ชุดที่ 6 รับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เห็นชอบในหลักการ ให้
จัดท าประกาศมาตรการฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมความโปร่งไสและป้องกันการทุจริต รายละเอียดแนบเสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุญาตใช้บันทึกนี้แจ้งทุกกลุ่มทราบ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
                                               
 
                                                              (นางพูนสุข    ศรีวิชา) 
                                                     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                               
 
   
 
 
 
 
 


