
 

 

     รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย 
ในหน่วยงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตาม  ประกาศมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ประกาศ 
ณ วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2564   ซึ่งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  
6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ด ี

โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการตามมาตรการ ฯ แล้วจึงขอรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

ขอรับรองข้อมูลผลการด าเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

หัวหน้าหน่วยงาน 

 

(นายธัญ  สายสุจริต) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานของส านักงานศึกษาธิการเพชรบูรณ์ 

ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

1 โครงสร้าง 1.แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ 
หน่วยงาน 
2.ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง 
ศูนย ์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

 

 

2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน เช่น ชื่อ-
นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่่องทางการ ติดต่อ 

 

 

3 หน้าที่อ านาจ ข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 

 

 
 4 แผนยุทธศาสตร์ 

หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

ข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาการศึกษา ของหน่วยงานที่มีระยะ 
มากกว่า 1 ปี พร่้อมรายละเอ่ียด เช่น เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

 
 

5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
1. ที่อยู่หน่วยงาน 
2.หมายเลขโทรศัพท์ 
3. หมายเลขโทรสาร 
4.ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล่ กทรอนิกส์ 
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 
 

 
 
 

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ หน่วยงาน 
เช่น พระราชบัญญัติ พระราช กฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ
มต่ิคณะรัฐมนตร ีเป็นต้น 
 

 

 

7 ข่าวประชาสมัพันธ ์ 1.ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 2.ข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 



ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบร่ิการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถสอบถามข้อมูลหร่ือข่้อกังวลสงสัยและ 
หน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสาร 
โต้ตอบกันได ้โดยจะเป็นช่องทางผ่านทางเว บไซต์ 
ของหน่วยงานเช่น Web broad, กล่องข้อความถาม 
– ตอบ เป็น ต้น 

 
 

 
 
 

9 Social network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เคร่ือข่่ายสังคม 
ออนไลน์ของหนว่ยงาน เช่น Facebook หรือ 
Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่่องทางผ่านทาง
เว บไซต์ของ หน่วยงาน 

 
 

 
 
 

10 แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 

ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน พร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต่้องเป็นข่้อมูลของ ปี พ.ศ. 2564 

 
 
 

11 รายงานการก ากับ 
ติดตาม การ
ด าเนินงาน รอบ 
6 เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตาม การดาเนิน
งานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน ประจ าป ีรอบ 6 
เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

 
 

 

12 รายงานผล 
การด าเนินงาน 
ประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผน ด าเนินงาน
ประจ าป ีทั้งนี้ อย่างน้อยจะต่้องม ี ข้อมูลของปี พ.ศ. 
2564 

 
 
 

13 คู่ม่ือหร่ือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

 



ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

14 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต่้องเป็นข่้อมูลของ ปี พ.ศ. 2564 

 

15 รายงานการก ากับ 
ติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าป ีรอบ 6 
เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

 

16 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม แผนการใช้จ่าย
งบประมาณท้ังนี้ อย่างน่้อย จะต้องมีข่้อมูลของปี พ.ศ. 
2564 

 

17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหา 
พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจ่ัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ ตามท่ี
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข่้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

 

18 ประกาศต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัด จ้าง เป็นต้น ทั้งนี ้จะต่้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2564 

 

19 สรุปผลการจัดซื้อจัด 
จ้างหรือการจัดหา 
พัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ 
จะต่้องเป็นข่้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

 



ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

20 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุประจ าป ี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าป ีทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต่้องม่ีข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

 

21 นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุ่คคล* 

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ หน่วยงาน และท่ิศทางการ
ปฏ่ิรูปประเทศ 

 

22 การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุ่คคล** 

หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน ก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การ พัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุ่คลากร การ สร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวติ การ
บรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การ ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยัของ
บุ่คลากร ในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตาม 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 หลักเกณฑ์ การ
บริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร 
บุคคล*** 

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่่ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ่์การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้ คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ 

 



ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

24 รายงานผล การ
บริหารและ พัฒนา
ทรัพยากร บุคคล
ประจ าป่ี**** 

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและ พัฒนา
ทร่ัพยากรบุ่คคลและจ่ัดท าเป็นรายงาน ผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

 

25 แนวปฏิบัติ การ
จัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวก่ับรายละเอียด การจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

 

26 ช่องทางแจ่้ง 
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
สามารถแจ้งเรื่องร่้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็น ช่องทางผ่านทางเว บไซต์
ของหน่วยงาน 

 

27 ข้อมูลเชิงสถิต ิ เรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
ประจ าปี 

สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ทั้งนี้ อย่างน่้อยจะต้องมีข่้อมูลของปี พ.ศ. 
2564  

28 ช่องทางการรับฟ่ัง 
ความคิดเห น 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
สามารถให้ความคิดเห นหรือ ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข่้องกับ
การด าเนนิงานของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดย จะต้องเป็นช่่องทางผ่านทางเว่ บไซต์ของ 
หน่วยงาน 

 

29 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

การด าเนนิการหร่ือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปิด โอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน การด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็น ต้น ทั้งนี ้จะต่้องเป็นข่้อมูลของปี พ.ศ. 
2564 

 



ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

30 เจตจ านงของ 
ผู้บริหาร 

ประกาศเจตจ านงหร่ือค าม่ันของผู้บริหาร สูงสุดคน
ปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหนว่ยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปรง่ใส และเปน็ไปตามหลักธรรมาภ่ิ
บาล  

31 การมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี ส่วนรว่ม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปจัจุบันในการ ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส ทั้งนี ้จะต้องเป็นข้้อมูลของป ีพ.ศ. 2564 
 

 

32 การประเมินความ 
เสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่่อให้เกิด
การขัดก่ันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ของหน่วยงาน จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 
2564 

 

33 การด าเนนิการเพ่ื่อ 
จัดการความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่ อาจก่่อให้เก่ิดการทุจร่ิต
หรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
กับ ประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต่้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564 

 

34 การเสริมสรา้ง 
วัฒนธรรมองค์กร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ ทั้งนี้ จะต้องเป่ น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564  

35 แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี่
พ.ศ. 2564 พร้อมรายละเอียด 

 

36 รายงานการก ากับ 
ติดตามการ 
ด าเนินการป่้องกัน 
การทุต รอบ ๖  
 
 
 
เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการตาม แผนป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต่้องเป็นข่้อมูล
ของปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อที ่ ประเด็นการตรวจ รายละเอยีดข้อม ูลที่ก าหนด ระบุต าแหน่งข้อมูล  

37 รายงานผลการ 
ด าเนินการป่้องกัน 
การทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกัน การทุจริต
ประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี ข้อมูลของปี พ.ศ. 
2564 

 

38 มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และ 
ความโปรง่ใสภายใน 
หน่วยงาน 

1. มีมาตรการเพ่ื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การ
ก าหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข่้อง การก าหนด 
ขั้นตอนหร่ือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนว ทางการ
ก ากับติดตามให้น าไปสู่ การปฏิบัติและการรายงานผล 
เป็นต้น 

 

39 การด าเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความ 
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

1.ผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ ส่งเสริมคุณธรรม
และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
2.ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ื่อ ส่งเสริม
คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 38 
ไปสู่ การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม  
3.การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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