ประกาศสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
----------------------จากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุโขทัย มีประเด็นข้อบกพร่องด้านผู้รับผิดชอบงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ทาให้การดาเนินการไม่ต่อเนื่อง กอปรกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ มีความเข้าใจ และไม่มีความ
ชานาญในการนาเสนอข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของสานักงาน จึงทาให้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะไม่เป็นไป
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กาหนด
เพื่อให้การดาเนิ นการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
เพื่อให้หน่วยงานมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิาาพ โดยยึดหลักความโปร่งใส และหลักธรรมาาิบาล
เป็นแนวทางในการบริหารงาน ลดความเสี่ยงของหน่วยงานต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงประกาศ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กาหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดาเนินงานตามาารกิจของหน่วยงานให้
บุคลากราายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดวิธีการดาเนินการ รวบรวมข้อมูล จัดทาข้อมูล
และนาเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเป็นรายเดือน
(3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาวิธีการนาข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์หน่วยงานอย่างละเอียด
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส
(5) ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
การดาเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกเดือน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาก่อนเผยแพร่ข้อมูลทุกครั้ง
2. การเปิดโอกาสให้าาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(1) จัดให้มีช่องทาง หรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่
กาหนด
/(2.) แต่งตั้ง...

-2(2) แต่งตั้งคณะทางานหรือจัดประชุม โดยให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางแผน
หรือกาหนดทิศทางการดาเนินงาน และแสดงความคิดเห็นต่อแผนงาน/ โครงการของหน่วยงาน
(3) ประสานงานหรื อจัด ประชุม ให้ ป ระชาชนหรือผู้ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ร่ว มจัด ทาข้อเสนอ
แผนงาน/ โครงการตามประเด็นที่กาหนด เพื่อ ให้าาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมหรือพัฒนางานตามาารกิจของหน่วยงาน
3. การเปิดโอกาสให้าาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนหรือเสนอแนะ
(1) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านทางโทรศัพท์แบะระบบออนไลน์
(2) ด าเนิ น การตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นทุ ก เรื่ อ ง รวมถึ ง แก้ ไขปั ญ หา อุ ป สรรค หากผู้
ร้องเรียนหรือประชาชนมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งสานักงาน โดยต้องให้บริการด้วยกิริยาและวาจาที่
สุาาพ อานวยความสะดวกจนเสร็จสิ้นการให้บริการ
(3) จั ดตั้งศูน ย์ ป ระสานงานช่ว ยเหลื อนัก ท่องเที่ย ว เพื่ อให้ บริการข้อมูล ข่าวสาร รับ เรื่อ ง
ร้องเรียน และให้การช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
(4) รายงานผลการดาเนินงานต่อข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
4. การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานประมาณ
(1) จัดทาและเผยแพร่แผนการจั ดซื้อจัดจ้างประจาปี รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้ างตามที่ กรมบั ญ ชีก ลางกาหนดบนเว็บ ไซต์ กรมบั ญ ชีก ลาง เว็บ ไซต์ห น่ ว ยงาน และปิ ด ประกาศ ณ ที่ ตั้ ง
สานักงาน
(2) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและรายปี
(4) เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/ กิจกรรมให้ แล้ วเสร็จาายในไตรมาสที่กาหนด ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบและตามความจริง
5. การส่งเสริมความโปร่งใสด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) การสรรหาบุ ค ลากรเข้ า ท างาน ด าเนิ น การคั ด เลื อ กในรู ป แบบคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ
(2) การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ ดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
(3) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ทราบแนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(4) ดาเนินการแบ่งกลุ่มงาน มอบหมายาารกิจงาน กาหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานให้ชัดเจน
(5) จัดประชุมประจาเดือนาายในหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
/6. การป้องกัน..

-36. การป้องกันการรับสินบน
(1) ให้ ผู้บั งคับ บั ญชาทุ กระดับมีห น้าที่สื่ อสารทาความเข้าใจกับผู้ ใต้บังคับบัญ ชาให้ ปฏิบัติ
หน้ าที่ตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ จรรยาข้าราชการ และปฏิบั ติตามนโยบายการป้องกันและ
ต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต การให้ ห รื อ รั บ สิ น บน พร้ อ มรั บ การตรวจสอบจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดเวลา และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิาาพ
(2) เจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการแสดงถึงเจตนาที่จะรับสินบนในเรื่องที่ตนมี
หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(3) จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริต
หรือรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายวีระ ธูปทอง)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

