
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง   มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส  

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 
กันยำยน 2557  ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
ระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม 
๒๕๕๙ ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน ก ำหนด
นโยบำย มำตรกำร แผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ด้ำน
แนวทำงกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปด้วย 
ควำมมีคุณธรรม โปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ จึงก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ 

๑. มำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใส 
๑.๑ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 

หลัก ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
๑.๑.๑ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร 
๑.๑.๒ จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 
๑.๑.๓ ด ำเนินกำรโครงกำร 

๑.๒ ให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส ดังนี้ 
๑.๒.๑ ประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หลังจำกวันที่ได้รับ 

กำรจัดสรร งบประมำณ 
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้สำธำรณชนตรวจสอบข้อมูล 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงกำรงบประมำณ 
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๑.๒.๓ ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเก่ียวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๓ กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้
สำธำรณชนทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๑.๓.๒ ประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง แต่ละโครงกำร 
๑.๓.๓ ประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร 
 ๑.๓.๔ ประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง และเหตุที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๑.๔ วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 

๑.๔.๑ ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
๑.๔.๒ น ำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณปีที่ผ่ำนมำ

ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน ปีงบประมำณปัจจุบัน 
๑.๕ มีช่องทำงให้ประชำชนถึงข้อมูลของหน่วยงำน ดังนี้ 

๑.๕.๑ มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนของหน่วยงำน 
๑.๕.๒ มีข้อมูลอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

หรือสื่ออ่ืนๆ 
๒. มำตรกำรด้ำนควำมพร้อมรับผิดชอบ 

๒.๑ ผู้บริหำรจะต้องแสดงเจตจ ำนงที่มุ่งน ำหน่วยงำนให้มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบ หำกหน่วยงำนนั้นส่งผลกระทบและเกิดควำมเสียหำยต่อ
สังคมโดยส่วนรวม 

๒.๒ ผู้บริหำรจะต้องสนับสนุนงบประมำณหรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส
และชื่อสัตย์ สุจริตมำกข้ึนในหน่วยงำน 

๒.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
เต็มใจ เต็มควำมสำมำรถ มีควำมกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

๒.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบมำกกว่ำส่วนตัว 

๒.๕ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องมีส่วนในควำมรับผิดชอบ  
หำกเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำดของตนเอง 

๒.๖ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องเปิดโอกำสพร้อมรับฟัง
กำรวิพำกษ์ หรือติชม จำกประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. มำตรกำรด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
๓.๑ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 

อ่ืนใดเพ่ือแลกกับกำรให้บริกำร หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
๓.๒ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 



๓.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่มีส่วนเสียในสัญญำโครงกำร  
หรือมีสัมปทำนใด ๆ ของ หน่วยงำน 

๓.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องเชิง
อุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญำ โครงกำร หรือสัมปทำนใดๆ 

๓.๕ กำรด ำเนินงำนกำรอนุมัติต่ำงๆ จะต้องไม่มีกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองหรือ          
ผู้มีอ ำนำจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ๔. มำตรกำรด้ำนวัฒนธรรม คุณธรรม ภำยในองค์กร 
๔.๑ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องมีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรม 

กำรท ำงำนที่ดี มีคุณธรรมและชื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
๔.๒ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เมื่อพบเห็นกำรทุจริตที่เกิดขึ้น

จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
๔.๓ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อ

กำรกระท ำกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
๔.๔ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องไม่น ำวัสดุ อุปกรณ์ และ

ของใช้ในรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
๔.๕ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรทำงกำศึกษำ จะต้องไม่กระท ำกำรใดๆที่เป็น

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๔.๖ ให้มีกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔.๗ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องด ำเนินงำนอย่ำงมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำก

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ และสำมำรถยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔.๘ ให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๔.๘.๑ ให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๔.๘.๒ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมรู้เรื่องกำร 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 

๔.๘.๓ ให้กำรปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน หรือระเบียบ                    
เพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๙ ให้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน โดยให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ 

๔.๑๐ ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน ดังนี้ 
๔.๑๐.๑ ให้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำง

โปร่งใส 
๔.๑๐.๒ ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำน

ของหน่วยงำน ให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 
 
 



๕. มำตรกำรด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
๕.๑ กำรคัดเลือก บรรจุ  แต่งตั้งโยกย้ำย เลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน                        

กำรพิจำรณำ ควำมดี ควำมชอบ หรือกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง 

๕.๒ สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อรักษำเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถบนพ้ืนฐำนของ 
ควำมด ี

๕.๓ ให้มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม 

๕.๔ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น คุ้มค้ำ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๕.๕ ให้มีกำรมอบหมำยงำนด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงำนในเรื่อง
ส่วนตัว 

๕.๖ ให้ค ำแนะน ำ และร่วมแก้ปัญหำในงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
๕.๗ ให้มีกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำม

พร้อมอย่ำง สม่ ำเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ขั้นตอน อย่ำงเคร่งครัด เป็นมำตรฐำน และยืดหลัก

ควำมถูกต้อง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕.๙ ต้องปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน 
๕.๑๐ ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

๕.๑๐.๒ ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก โดยต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน มีกำร
เปรียบเทียบขั้นตอน กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกับกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจน ปัญหำ
อุปสรรคและแนวทำง ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

๕.๑๑ ให้มีกำรปฏิบัติงำน กำรบริกำร ตำมภำรกิจหลักด้วยควำมเป็นธรรม ดังนี้ 
          ๕.๑๑.๑ ให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก และระยะเวลำ

ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 
๕.๑๑.๒ จัดให้มีระบบกรป้องกันหรือกำรตรวจสอบ เพ่ือป้องกันกำรละเว้น

กำรปฏิบัติ หน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก 
๖. มำตรกำรด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 

๖.๑ ถ่ำยทอดประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้ 
ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดได้รับทรำบ 

๖.๒ น ำประกำศนโยบำย มำตรกำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม และควำม
โปร่งใส ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับนี้
เผยแพร่ใน เว็บไซต์ http://www.roiet1.go.th และช่องทำงกำรสื่อสำรหรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อ่ืนๆ 



๖.๓ ให้ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงต่อเจ้ำหน้ำที่ ภำยในหน่วยงำน ในครำวประชุมภำยใน
หรือกำรประชุมประจ ำเดือน ในกำรที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีธรรมำภิบำล มีควำม
โปร่งใส 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 

 
 


