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การวิเคราะห์เพ  ่อด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมค  ณธรรมและความ
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
*************************************** 

 
1. หลักการและเหต ผล 

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ค.ศ. 2003 (United Nation 
Convention against : UNCAC) ซ่ีงมีวัตถุประสงค์หลักในการก าหนดมาตรการสากลที่เกี่ยวกับมาตรการ 
และกฎหมายทีป่ระเทศต่าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้เพ่ือเสริมสร้างระบบกฎหมายหรือมาตรการในการบริหาร 
การเพ่ือต่อต้านการทุจริตของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศที่ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคี 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นประเทศล าดับที่ 149 โดยถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นในการด าเนินการต่อต้าน 
การทุจริตของประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการคอรัปชันในเรื่องต่าง ๆ ประกอบการตามทีอ่งค์กรความโปร่งใส 
นานาชาติ (Transparency International : TI) ได้มีการประเมินค่าดัชนีคะแนนการรับรู ้การทุจริต 
หรือ Corruption Perception Index : CPI ซ่ึงประเทศไทยยังจัดอยู่ในระดับค่าทีม่ีการทุจริตอยู่และยังไม่ถึง 
ระดับที่ 50 คะแนน ในแต่ละปีทีม่ีการประเมินค่าดัชนีคะแนนการรับรู้การทุจริต (CPI) (ตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2557) 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการออกค าสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2557 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงาน 
ภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วน  
ราชการและหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการและตรวจสอบ เพ่ือเฝ้าระวัง 
และสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และประกอบกับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และ
เสนอด้วย และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 65 ให้รัฐ
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให ้สอดคล ้องและบ ูรณาการเพ ื ่อให ้เก ิดเป ็นพล ังผล ั กด ันร ่วมก ัน ไปสู่ 
เป้าหมาย 

 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับ
แนวทางการด าเนินนโยบายจากคณะรัฐมนตรี และร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผน แม่บทบูรณา
การป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ  ระยะ  20 ปี (พ .ศ . 2560 - 2579) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั ้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืน  ๆ  น าไปปฏิบัติในทิศทาง 
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เดียวกัน ตามกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั ่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวฒันธรรมต้านทุจรติด้วยปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
- ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทีเ่ป็นสากล 

นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทย 
ได้ยกระดับคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นเพ่ือให้สากล ได้เกิดความ 
เชื่อมั่นในการลงทุน การค้า การด าเนินการทีก่่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเริ่มด าเนินการ 
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปด าเนินการในการก าหนดแผนปฏิบัติการของ  หน่วยงานเอง เพ่ือให้สามารถ 
ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ในการด าเนินงานตามแนวทางที่รัฐบาลก าหนด โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
- ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร ์ชาติด้านการปรบัสมดุลยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต ้านการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดชันีการรบัรู้การทจุริตของประเทศไทย 

 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รัฐบาลได้บูรณาการ 

ร่วมกับการด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งน า 
หลักการด้านคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นแนวทางร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก  ในการ                 
มีคุณธรรมส าหรับการด าเนินงานและด าเนินชีวิต โดยแผนฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคม 
คุณธรรมโดยเริ่มด าเนินการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม  

ให้เป็นเอกภาพ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือขา่ยความรว่มมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน  
และประชาคมโลก 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะ 
ส่งผลให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการมีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่เชื่อถือ 
ศรัทธาของทุกภาคสว่นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานสู ่การปฏิบัติ โดยก าหนด 
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตทีด่ีมีความสุขในสังคม” โดยมียุทธศาสตร์ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนด 

วิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ม ีงานทำ 
มีอาชีพ และเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง” ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไก  
ทางการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรม  ของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เปน็เอกภาพ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสง่เสริมคุณธรรมของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้การบังคับบัญชาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนองแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางและ 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐและส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ร่วมกันด าเนินการด้านการประเมิน ฯ (ITA) เพ่ือตอบสนองตามแนวทางดังกล่าว จึงได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
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ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในลักษณะแผนบรูณาการ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต 

 
ในการนี้ การประเมิน ฯ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน 
การทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที ่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานตามข้อ  o38 และข้อ o39 ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จัดท ามาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน พร้อมทั้งมีผลการด าเนนิงานตามทีก่ าหนด 

ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีมติที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ด าเนินการ ก าหนดมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
แนวทาง ในหลักการและเหตุผลข้างต้น และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์ต่อไป 

 
2. วัตถ ประสงค์ 

   ในการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.2  เพ ื่อน าแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องม ือในการลดปัญหาการทุจริต 
2.3    เพ ื่อสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
2.4 เพ่ือตอบสนองตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.5 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 
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3. เกณฑ์การด าเนินการ 

 เพ่ือจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ในการด าเนินการเพ่ือจัดท ามาตรการนี้ เป็นการด าเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
 

พ.ศ. 2564 ซึ่งการด าเนินการมาจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี ้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี ้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการ 
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจรติ ข้อ 038   และข้อ 039 ดังนี้ 

3.1 ข้อ 038 : การด าเน ินการมาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลทีเ่ผยแพร่ต ่อ 
สาธารณะ ดังนี้  

3.1.1 แสดงการวิเคราะห์ผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 

3.1.2 มีข ้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
- ประเด็นทีเ่ปน็ข้อบกพร่องหรอืจุดอ ่อนทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน 
- ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
- แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหนว่ยงาน 

3.1.3 มีมาตรการเพ ื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห ์ฯ โดยมรีายละเอียดต่าง ๆ เช่น 

- การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง 
- การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิ
- การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู ่การปฏิบัติและการ 

รายงานผลการด าเนินการ 
3.2 ข้อ o39 : การด าเนินการมาตรการให้ผู้มีสว่นได้ส ่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 

3.2.1 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ  
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  

3.2.2 มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานในข้อ o39 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม 

3.2.3 เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทั ้งนี้ ในการด าเนินการตามข้อ 3.1 (ข้อ o38 ฯ) เป็นการด าเนินการในการ 
วิเคราะห์เพื่อด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพชรบูรณ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ และการด าเนินการตามข้อ 3.2 (ข้อ 039 ฯ) เป็น 
การด าเนนิการเมื่อได้ก าหนด มาตรการแลว้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ของส านักงานศึกษาธิการ
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จังหวัดเพชรบูรณ์ การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ฯ นี้ เป็นการด าเนินการเพ่ือหา มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินการมาก าหนดไว้ในมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั
เพชรบรูณ์ ซ่ึงมีข ้อมูลทีต่้องน ามาวิเคราะห ์และประเมินสถานการณ ์ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

4.1.1 ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  และแผนปฏิบ ัต ิการส ่ง เสร ิมค ุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 (2) ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ สามารถน าผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้เป็นทีเ่รียบร้อย 

(3) กิจกรรมที่ควรต้องด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง 
เป็นกิจกรรม/โครงการทีค่วรด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากมีแนวทางทีต่รงตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 
การทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้ 

 

ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
ย ทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรค ณธรรมในการต่อต้านการท จริต 

1 โครงการที่ 1 กิจกรรมบ ันท ึก 
ข ้อตกลงว่าด้วยความรว่มม ือใน 
การส ่งเสร ิมคุณธรรม ความ 
โปรง่ใสในการป ้องก ันและต ่อต ้าน 
การท ุจริต และประพฤติม ิชอบ 
ส าน ักงานศ ึกษาธิการจ ังหว ัด 
เพชรบูรณ ์และการประชุม 
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน 
ความโปร ่งใส ส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

1. เพ ื่อให้เป ็นไปตามแนวทางของ 
กฎหมาย ตามคู ่ม ือ OIT 
2. เพ ื่อส ่งเสริมความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
3. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA)  ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัดด ้าน Open Data 
Integrity and Transparency 
Assessment : OIT). 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 โครงการปลูก 

จติส านึก ด ้านค ุณธรรม 
จรยิธรรม และจ ิตอาสา ใน 
ส าน ักงานศ ึกษาธิการจ ังหว ัด 
เพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2564 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให้ก ับ 
บุคลากรของส าน ักงานศ ึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์ได ้ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยดี ด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม และจ ิต 
อาสา 
2. เพ ื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
ด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
และติดตามผลการด าเนินงานของ 
หน่วยงานป้องกันการปฏิบัติงานที ่
อาจเกิดความเสียหายและลดความ 
เสี่ยงในการปฏิบัตภิารกิจ 
4. เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ได้สร้างความสัมพันธภาพที่ดีในการ 
ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  
5. เพ่ือเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับ 
บุคลากรภายในหน่วยงานตามแนว 
ทางการประเมิน ฯ (ITA (เครื่องมือ 
วัดด้าน Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

กลุ่มอ านวยการ 

3 กิจกรรมที่ 3 ก ิจกรรมประกาศ 
เจตจ านงในการบรหิารงานด้วย 
ความซ่ือสัตย์ส ุจริต โปร ่งใสของ 
ส าน ักงานศ ึกษาธิการจ ังหว ัด 
เพชรบูรณ ์

1.เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2. เพ ื่อเป็นแนวทางสร ้างการร ับรู้ กับ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตาม แนว
ทางการประเมิน ฯ (ITA) (เคร ื่องม ือ
ว ัด Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

กลุ่มอ านวยการ 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
4 กิจกรรมที่ 4 ก ิจกรรมประกาศ 

นโยบายการบร ิหารงานด้าน 
ทร ัพยากรบ ุคคลของส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ ื่อให ้เก ิดความโปรง่ใส 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิมและสนับสนุนการ 
บรหิาร ทร ัพยากรบ ุคคลในภาครฐัให้ 
เป็นไปตามแนวทางร ัฐบาลและเพ ื่อ 
ความโปร ่งใส ในการด าเน ินภารกิจด ้าน 
ทร ัพยากร บ ุคคลของหน่วยงาน 
2. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5 กิ จกรรมที่ 5 กิ จกรรมการ 
รายงานผลการบร ิหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิมและสนับสนุนการ 
บรหิาร ทร ัพยากรบ ุคคลในภาครฐัให้ 
เป็นไปตามแนวทางรฐับาลและ เพ ื่อ
ความโปร ่งใส ในการด าเนินภารกิจ 
ด้านทร ัพยากร บ ุคคลของหน่วยงาน 
2. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
3. เพ ื่อเป ็นแนวทางสร ้างการร ับรู้ กับ 
บุ คลากรภายในหน ่ วยงาน ตาม 
แ น ว ท า งก า ร ป ร ะ เมิ น ฯ ( ITA) 
(เคร ื่องมือวัด Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6 กิจกรรมที่ 6 ก ิจกรรมการ 
เสร ิมสร ้างวัฒนธรรมองค ์กรให ้มี 
ทัศนคติทีดี่ต ่อองค ์กรในการ 
ปฏิบัติงานอย ่างซ่ือสัตย์ส ุจริต 
และเสียสละ 

1.เพ ื่อส่งเสร ิมและสร ้างภาพล ักษณ ์ทีดี่ 
ของศธจ.เพชรบูรณ์ในการปฏ ิบัติงาน 
เพ ื่อประเทศชาติและประชาชน 
2. เพ ื่อเป็นแนวทางสร ้างการร ับรู้ กับ
บ ุคลากรภายในหน ่วยงาน ตาม แนว
ทางการประเมิน ฯ (ITA) (เคร ื่องม ือ
ว ัด Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

ทุกกลุ่ม 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
7 กิจกรรมที่ 7 ก ิจกรรมการ 

ขับเคลื ่อนหล ักสูตรเช ิงพ ื้นที่ 
ส าหร ับพัฒนานวัตกรรมสู่การ 
พ ัฒนาด ้านบรหิารจ ัดการและ 
น าไปปฏิบัต ิจรงิใน
สถานศ ึกษา โดยใช้ชุมชนเป ็น
ฐาน จงัหวัด เพชรบูรณ์ต ้าน
ทุจร ิตศ ึกษา 

1. เพ ื่อวิจัยและพ ัฒนาหล ักสูตรการ 
พ ัฒนา นวัตกรรมสู่การพัฒนา
นว ัตกรรม ด้านบริหารจ ัดการ 
จ ังหว ัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 เรื่อง 
๒. เพ ื่อสร ้างนวัตกรรมของส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ เพ ื่อใช้ 
พ ัฒนาหน่วยงานในส ังก ัด เรื่อง 
หลักส ูตรเชิงพ ื้นทีพั่ฒนา นวัตกรรมสู่
การ พ ัฒนานวัตกรรมด้านบริหาร
จ ัดการ โรงเรยีนในจ ังหวัดเพชรบูรณ ์
3. เพ ื่อน ิเทศ ต ิดตามผลการใช้ 
หลักส ูตรเชิงพ ื้นทีพั่ฒนานวัตกรรมสู่
การ พ ัฒนานวัตกรรมด้านบริหาร
จ ัดการ โรงเรยีนในจ ังหวัดเพชรบูรณ์
ทีมี่สภาพ ความพร ้อม จ านวน 7 
โรงเรยีน โรงเรียนละ อย่างน ้อย 
จ านวน 1 นวัตกรรม 
๔. เพ ื่อประเม ินผลการพ ัฒนา 
นวัตกรรมของหน่วยงานศ ึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณแ์ละนว ัตกรรมที่ 
เก ิดขึ้นในโรงเรยีนกลุ่มป ้าหมาย 
5. เพ ื่อเป็นแนวทางสร ้างการร ับรู้ กับ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตาม แนว
ทางการประเมินฯ ITA (เครื่องม ือ วัด 
Internal Integrity and 
transparency Assessment : IIT) 

กลุ่มอ านวยการ 

8 โครงการที่ 8 โครงการยกย ่อง 
เชิดชูเกียรติข ้าราชการคร ูและ 
บุคลากรทางการศ ึกษา “คนดี 
ศักด์ิศร ีเม ืองเพชรบูรณ์” 
ประจ าปี 2564 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิม สนับสนับสนุนและ 
ยกย ่องบ ุคลากรในเคร ือข่ายการศ ึกษา 
ในจ ังหว ัดเพชรบูรณท์ีป่ระพฤติดี 
เสียสละ ปฏิบัต ิหน้าทีด้่วยดี และ
สรา้ง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัต ิงาน 
2. เพ ื่อส ่งเสร ิม สนับสนับสนุนและยก 
ย่องหน่วยงานในจ ังหวัดเพชรบูรณ ์ที ่
ด าเนินภารกิจ และสร ้างขว ัญก าลังใจ 
ให้บ ุคลากรในหน่วยงานปฏิบัต ิงาน 
ด้วยดี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
  3. เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร 

และ หน่วยงานอื่น ๆ หลัก “I AM 
READY” และหลักจรรยาบรรณที่ 
ควรประพฤติ เพื ่อรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศร ี
และชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะ 
ของข้าราชการที่ดี 
4. เพ่ือเป็นแนวทางสร้างการรับรู้ 
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ตาม 
แนวทางการประเมินฯ ITA 
(เครื่องมือวัด Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment : IIT) 

 

9 กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมส ่งเสร ิม 
การด าเนินการด้านองค ์กร 
คุณธรรมของหน่วยงาน 

เพ ื่อให ้เป็นไปตามแนวทางของแผน 
แม ่บทส่งเสร ิมค ุณธรรม ทีใ่ห้ 
ความส าค ัญ ในการส ่งเสริมการ มี
ค ุณธรรมจรยิธรรม และม ีการน า 
หลักธรรมทางศาสนา หล ักปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการ 
ด าเนินชีวิต เพ ื่อกล ่อมเกลาจ ิตใจใน 
การด าเนินงานและด าเน ินชีวิตอย ่างมี 
สุข 

ทุกกลุ่ม 

10 กิจกรรมที่ 10 โครงการประชุม 
เชิ ง ป ฏิ บั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบ ปรามการ ทุ จ ร ิตและ 
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 
2564 

เพ ื่อให ้ความร ู้เพ ่ือการป ้องก ันการท ุจร ิต 
และประพฤติมิชอบและส่งเสริม  
คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ง แจ้ง 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ 
บ ุคลากรและหน ่วยงานในท ุกด ้าน เพ ื่อ 
สรา้งความสัมพันธ์ ดีในหนว่ยงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
ย ทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงร ก 

11 กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมการ 
พ ัฒนา ปร ับปร ุงตามคู ่ม ือตาม 
พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก ฯ 
และด าเน ินการให ้เป็นไปตาม 
คูม่ ือการใหบ้ร ิการประชาชน 
หรอืคูม่ ือการปฏิบัต ิงาน 

1. เพ ื่อป ้องก ันการกระท าที่ทุจริต 
หรอืไม่เป ็นไปตามขั้นตอนในการ 
ใหบ้ร ิการประชาชนหร ือเจ้าหน ้าที่
ที ่ ติดต ่อระหว่างหน ่วยงาน 
2. เพ ื่อแสดงความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส าน ักงานศ ึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณท์ีเ่ป็นไปตาม 
กฎหมายและหร ือระเบ ียบทีก่ าหนด 

กลุ่มอ านวยการ 

12 กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการ 
สรปุผลการจ ัดซ้ือจ ัดจ้างหร ือ 
จดัหาพัสดุรายเด ือน (จดัท า
แบบ สขร.1) 

เพ ื่อให ้เป็นไปตามแนวทางการประกาศ 
คณะกรรมการข ้อม ูลข ่าวสารของทาง 
ราชการ เรื่อง ก าหนด ให ้ข ้อม ูล 
ข่าวสารทีต่ ้องจดัไว ้ใหป้ระชาชน 
ตรวจด ูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่ง 
พระราชบ ัญญัติข ้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 ซ่ึงประกาศไว้ เมื่อ 16 
มกราคม 2558 ข้อ 2 และข ้อ 3 
ทีต่ ้องเผยแพร ่แบบ สขร.1 เป็น
รายเด ือน 

กลุ่มอ านวยการ 

13 กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมการ 
จดัท ามาตรการหร ือแนวทางการ 
ส่งเสร ิมความโปร ่งใสในการ
จ ัดซ้ือ จดัจา้ง 

เพ ื่อส ่งเสรมิความโปรง่ใสในการจัดซ้ือ 
จัดจ้างของส าน ักงานศ ึกษาธ ิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์และเพ ื่อแสดงต ่อ 
สาธารณชนใหเ้หน็ถ ึงความโปร ่งใสใน 
การด าเนินการ ด ้านจ ัดซ้ือจ ัดจา้ง 

กลุ่มอ านวยการ 

14 กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เด ือน 

เพ ื่อสร้างความโปร ่งใสในการใช ้จา่ย 
งบประมาณของส าน ักงานศ ึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์และเพ ื่อให้ 
ประชาชนทัว่ไป สามารถตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายงบประมาณได้ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

15 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมการ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี (รอบ 12 เด ือน ของ
ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

เพ ื่อสร้างความโปร ่งใสในการใช ้จา่ย 
งบประมาณของส าน ักงานศ ึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์และเพ ื่อให้ 
ประชาชนทัว่ไป สามารถตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายงบประมาณได้ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
16 กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมการ 

จดัท าแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 

เพ ื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานใช้ 
จ่ายงบประมาณของส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ และ 
เพ ื่อให ้ประชาชนทัว่ไป สามารถ 
ตรวจสอบการใช้จ ่ายงบประมาณได้ 

กลุ่มอ านวยการ 

17 กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมจดัท า 
มาตรการหร ือแนวทางป ้องก ัน 
การร ับของขว ัญหร ือร ับสินบน 

เพ ื่อส ่งเสรมิและสรา้งภาพล ักษณ์ทีด่ ีของ 
ศธจ.เพชรบูรณ์ในการปฏิบัติงานเพ ื่อ 
ประเทศชาต ิและประชาชน โดยไม่รับ 
ของขวัญหร ือส ินบนต ่าง ๆ  

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

18 กิจกรรมที่ 18 ก ิจกรรมการ 
ด าเนินการว ิเคราะห ์ความเสี่ยง 
และประเม ินความเสี่ยงต ่อการ 
ทุจริต 

เพ ื่อหาความเสี่ยงที่อาจเก ิดการทุจริต 
ของหน่วยงานและเพ ื่อเป็นแนวทางการ 
ด าเนินงานในการก าหนดมาตรการ 
จัดการความเสี่ยงการท ุจริต 

กลุ่มอ านวยการ 

19 กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมการ 
ด าเนินการเพ ื่อจดัท ามาตรการ 
หรอืแนวทางการบรหิารจ ัดการ 
ความเสี่ยงต ่อการทุจร ิต 

เพ ื่อด าเน ินการจัดการกับความเสี่ยง
ต ่อ การท ุจรติทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
จาก กิจกรรมที่ 18 ด ังกล ่าว 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

20 กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมการ 
จดัท ามาตรการหร ือแนวทาง 
ป้องก ันการข ัดก ันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เพ ื่อรายงานผลตามการประเม ิน ฯ (ITA) 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

21 กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมการ 
ส่งเสร ิมการลดการใช้ดุลพ ินิจ 
หรอืการใช้ดุลพ ินิจโดยชอบ
ด้วย กฎหมาย 

เพ ื่อรายงานผลตามการประเม ิน ฯ (ITA) 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: 
OIT) 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

22 กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการ 
จดัท าและทบทวนมาตรการ 
เผยแพร ่ข ้อมูลต ่อสาธารณะ 

เพ ื่อรายงานผลตามการประเม ิน ฯ (ITA) 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
23 กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมการ 

สรปุผลข ้อม ูลเชิงสถิต ิการ 
ใหบ้ร ิการประชาชน 

เพ ื่อรายงานผลตามการประเม ิน ฯ (ITA) 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 

ทุกกลุ่ม 

24 กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมการ 
ส่งเสร ิมการใหบ้ร ิการในรปูแบบ 
E - Service 

1. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2. เพ ื่อส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการป ้องก ัน 
ความเสี่ยงต ่อการท ุจร ิตและลดการ 
เผชิญหนา้กับเจ้าหน ้าทีต่ามแนวทางการ 
จัดการความเสี่ยงต ่อการท ุจรติการเรยีก 
รบัเง ิน/ของขวัญ/สินบนต ่างๆ เป็นต้น 
3. เพ ื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลที่ 
ส่งเสร ิมให้ประเทศไทย 4.0 โดยการน า 
นวัตกรรมหร ือเทคโนโลย ีมาช่วยในการ 
ปฏิบัติงานในด้านต ่างๆ 

ทุกกลุ่ม 

25 กิจกรรมที่ 25 กิจกรรมการ 
จดัท าข ้อมูลเชิงสถิต ิเรื่อง 
รอ้งเร ียนการทุจร ิตประจ าปี 

1. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment 
:OIT) 
2. เพ ื่อเผยแพร ่ข ้อมูลข่าวสารให ้
หน่วยงานและให ้คณะกรรมการฯ 
ประเม ิน ฯ (OIT) ในแต ่ละป ีงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ 
โปร่งใส ศธจ. 
เพชรบูรณ์ 

26 กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการ 
พ ัฒนาศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร 
ส าน ักงานศ ึกษาธิการจ ังหว ัด 
เพชรบูรณใ์นเว็บไซต ์ส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

เพ ื่อตอบสนองต ่อการด าเน ินการด้าน 
การประเม ิน ฯ ITA เนื ่องจากร ูปแบบการ 
ตรวจประเมิน ฯใช ้การตรวจสอบจาก 
URL 

กลุ่มอ านวยการ 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
27 กิจกรรมที ่27 ก ิจกรรมว ิเคราะห์ 

และสร ุปผลการจ ั ดซื้อจ ัดจ ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ (ทีผ่่านมา) 
รอบ 12 เดือน 

1. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity nd 
Transparency Assessment : OIT) 
2. เพ่ือเผยแพร ่ข้อมูลข่าวสารให้ 
หน่วยงานและให้คณะกรรมการฯ 
ประเมิน ฯ (OIT) ในแต่ละ 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มอ านวยการ 

28 กิจกรรมที่ 28 กิจกรรมการ 
พ ัฒนาเว็บไซต์ส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ ื่อส ่งเสรมิการประชาส ัมพ ันธ์ 
ข่าวสารทีป่ระชาชน และ 
บุคลากรส าน ักงานศ ึกษาธ ิการ 
จงัหวัดเพชรบูรณค์วรทราบ 

1. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2. เพือ่เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารให ้
หน่วยงาน และให้คณะกรรมการฯ 
ประเม ิน ฯ (OIT) ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

29 กิจกรรมที่ 29 โครงการประเม ิน 
คุณธรรม และความโปร ่งใสใน 
การด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2. เพ ื่อเผยแพร ่ข ้อมูลข่าวสารให ้
หน่วยงานและให ้คณะกรรมการฯ 
ประเม ิน ฯ (OIT) ในแต่ละป ีงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

30 กิจกรรมที่ 30 กิจกรรมจดัท า 
มาตรการหร ือแนวทางการจดัการ 
เรื่องร ้องเรยีนการทุจร ิต 

เพ ื่อมีช่องทางร ับเรื่องร ้องเร ียนการ 
ทุจรติผ ่านทางหน ้าเว็บไซต ์ส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

31 กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมการ 
จดัท าแผนการจดัซ้ือจ ัดจ ้าง 
จดัหาพัสดุ ประจ าป ีงบประมาณ 

เพ ื่อให ้เป็นไปตาม  แนวทางการ 
ประกาศคณะกรรมการข ้อมูลข ่าวสาร 
ของทางราชการ เรื่อง ก าหนด ให้ข ้อมูล 
ข่าวสารทีต่ ้องจดัไว ้ใหป้ระชาชนตรวจดู 
ได้ ตามมาตรา 9 (8) แห ่ง 
พระราชบ ัญญัติข ้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 ซ่ึงประกาศไว้ เมื่อ 16 มกราคม 
2558 ข้อ 2 และข ้อ 3 ทีต่ ้อง 
เผยแพร ่แบบ สขร.1 เป ็นรายเดือน 

กลุ่มอ านวยการ 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
32 กิจกรรมที่ 32 กิจกรรมการ 

ประกาศข ้อม ูลข ่าวสารด ้านการ 
จดัซ้ือจดัจ ้างต ่อสาธารณชน 

เพ ื่อส ่งเสรมิความโปรง่ใสในการจัดซ้ือ
จ ัด จ้างของส าน ักงานศ ึกษาธิการ
จ ังหวัด เพชรบูรณ ์และเพ ื่อแสดงต ่อ
สาธารณชน ให้เห ็นถ ึงความโปร ่งใสใน
การด าเน ินการ ด้านจ ัดซ้ือจ ัดจา้ง 

กลุ่มอ านวยการ 

33 กิจกรรมที่ 33 กิจกรรมการ 
เผยแพร ่ข ้อมูล กฎหมาย ข ่าวสาร 
หรอืความร ู้เกี่ยวก ับด้านการ 
ต่อต ้านการทุจร ิตและประพฤต ิมิ 
ชอบส่งเสร ิมค ุณธรรม จรยิธรรม 

เพ ื่อเผยแพร ่ข ้อม ูล กฎหมาย ข ่าวสาร 
หรอืความร ู้เกี่ยวก ับด้านการต ่อต้าน
การ ทุจรติและประพฤติมชิอบส่งเสริม 
คุณธรรม จรยิธรรม 

กลุ่มอ านวยการ 

34 กิจกรรมที่ 34 โครงการอบรม 
“ฉ ันค ือข้าราชการทีด่ ี” (ส าหร ับ 
ข้าราชการบรรจใุหม ่) 

1. เพ ื่อส ่งเสร ิมให้ผู้ทีไ่ด้ร ับการบรรจ ุ
แต ่งต้ัง เป ็นข ้าราชการที่ ดี 
2. เพ ื่อเป็นการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
3. เพ ื่อให้เป ็นไปตามแนวทางการพ ัฒนา 
ข้าราชการบรรจุใหม ่ตามที่ ศธจ. 
เพชรบูรณ์ก าหนด 

กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

ย ทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเคร อข่าย “MOT Transparency” ทีเ่ข้มแข  ง 
35 กิจกรรมที่ 35 กิจกรรมการ 

จดัท ามาตรการหร ือแนวทางการ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหร ือ 
ประชาชนทัว่ไปเข้ามามีส่วน
รว่ม ในการด าเน ินการของ
ส าน ักงาน ศึกษาธ ิการจงัหวัด
เพชรบูรณ ์

1.. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2.เพ ื่อเป ็นแนวทางสรา้งการร ับรู้ 
กับประชาชนภายนอกหน่วยงาน 
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA) 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

36 กิจกรรมที่ 36 กิจกรรมการ 
ส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บร ิการทีม่ ีต ่อส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

1.. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2.เพ ื่อใช้เป็นแนวทางการด าเน ินการ/ 
ปรบัปรงุการด าเน ินการต่าง ๆ  ใหเ้กิด 
ประส ิทธิภาพในการให ้บร ิการต ่าง ๆ  

ทุกกลุ่ม 
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ล าด ับที ่ กิจกรรม/โครงการ เหต  ผลทีค่าดว ่าต ้องด าเนินการต่อ 
หน ่วยงาน 

ผู้รบัผ ิดชอบ 
37 กิจกรรมที่ 37 กิจกรรมส่งเสร ิม 

การมีช ่องทางต ิดต ่อสื ่อสารทาง 
Social Media ของส าน ักงาน 
ศึกษาธ ิการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

1. เพ ื่อตอบสนองต ่อการด าเน ินการ 
ด้านการประเม ิน ฯ ITA 
2. เพ ื่อรายงานผลให้ สป.ทราบ 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

38 กิจกรรมที่ 38 กิจกรรมการ 
ส่งเสร ิมการมีช่องทางร ับเรื่อง 
รอ้งเร ียนการทุจร ิตผ่านทางหน ้า 
เว็บไซต์ส าน ักงานศ ึกษาธ ิการ 
จงัหวัดเพชรบูรณ ์

1.. เพ ื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ 
(ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เคร ื่องม ือว ัด Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
OIT) 
2.เพ ื่อรายงานไปย ังศ ูนย์ปราบปรามการท ุจร ิต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

39 กิจกรรมที่ 39 กิจกรรมการให้ 
ความรว่มม ือในการเข ้ารว่ม 
กิจกรรม/โครงการต ่อต้านการ 
ทุจรติและประพฤติมิชอบและ 
ส่งเสร ิมคุณธรรมจรยิธรรม ทั้ง 
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

1.เพ่ือเป็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และ 
ต ิดตามผลการด าเน ินงานของหน ่วยงาน 
ป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ 
เส ียหายและลดความเสี่ยงในการปฏ ิบ ัติ 
ภารกิจ 
2. เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ 
สร ้างความส ัมพันธภาพที่ด ีในการร ่วมม ือ 
กันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  
3. เพ ื่อเป็นแนวทางสร ้างการร ับรู้ก ับ 
บุคลากรภายในหน่วยงานตามแนว 
ทางการประเม ิน ฯ (ITA (เคร ื่องม ือวัด 
ด้าน Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐาน ความ
โปร่งใส ศธจ.
เพชรบูรณ์ 
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ทั ้งนี ้ ข ้อม ูลตามข ้อ  4.1.1 ตามที ่ไ ด ้จ า กกา ร ร าย ง านผลการด า เ น ิน ก า รต าม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้างต้นนี้ ได้น าไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส ่งเสร ิมคุณธรรมจริยธรรมของสำน ักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยแล้ว 

4.1.2  ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการและผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

4.2 การวิ เคราะห์เพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จากข้อมูลในข้อ 4.1 ข้างต้น เป็นข้อมูลจากการสรุปรายงานผลการด าเนินการ 
และผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ข้อ 4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน และ ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ข้อ 10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนุรี ได้ 97.44 คะแนน  เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์ในครั ้งนี ้ สามารถหาแนวทางการ 
ด าเนินการเพื่อเป็นวิธีในการแก้ไขข ้อบกพร ่อง จุดอ่อนหรือสิ่งทีต่้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

4.2.1 การวิเคราะห์ในประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ ่อน หรือที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นพร้อมทั้ง แนว 
ทางการแก้ไขหรือการพัฒนาจากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      ทั้งนี ้การวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาในประเด็นข้อบกพร่องจุดอ่อน 
หรือ ทีต่้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ 

 
ตารางการวิเคราะห์ในประเด นข้อบกพร ่อง จ ดอ ่อน หร อทีต่้องพ ัฒนาให้ดีข ้น 

พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขหร อการพัฒนาก่อนก าหนดมาตรการส่งเสริมค ณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานของส านักงานศ กษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูลจากผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 

พิจารณาแนวทางการแก้ไขหร ือการพัฒนา 

 

หมายเหตุ 

ตัวช ี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ข้ อ 4  แ ผ น ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น 
หน่วยงาน 

ต้องแสดงแผนการด าเนินงานตามภารกิจของ  
หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปีและต้องมีข้อมูล 
แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ครอบคลุมปี พ.ศ. 
25 6 ๓ ทั้ งนี้ ส านัก งานศ ึ กษาธ ิก ารจ ั งห ว ัด 
เพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ระยะ 
1 ปี เท่านั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จะต้อง 
ด าเนินการจัดท าแผน 1 ปี และแผน 3 ปี 

 

ตัวช ี้วัดที่ 10 การป้องกันการท จริต 
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ข้อ 10 มาตรการให้ผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้อง 
จัดท ามาตรการให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจนขึ้น 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียม ี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความ โปร่งใสส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการทีด่ าเนินการด้านความโปร่งใสและด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการด้านการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในการวิเคราะห์เพ่ือ ด าเนินการ
จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยได้ด าเนินการประชุม คณะกรรมการ 
ฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 256๔ และมีมติเห็นชอบให้กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบในการ ด าเนินงานตามข้อ 
4 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ส าหรับตัวชี้วัดที ่10 ให้ก าหนดมาตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เพ ื่อการปรับปรงุและพัฒนาต่อไป 
 

พร้อมนี้ ได้จัดท าตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก ้ไขหร ือการพัฒนา ดังนี้ 
 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไข    หร อการพัฒนา 
กับการก าหนดหัวข้อมาตรการส่งเสริมค ณธรรมและความโปร่งใส 

ของส าน ักงานศ กษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ ์

แนวทางการแก้ไขหร อการพัฒนา 
พิจารณาแนวทางการ 
แก้ไขหร อการพัฒนา 

กิจกรรมทีต่้องด าเนินการ 

ตัวช ี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ 4 แผนการขับเคล ่อนหน่วยงาน 
1) มอบกลุ่มนโยบายและแผน 
ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนหนว่ยงาน ระยะ 1 ปี และ 
แผนระยะ 3 ปี โดยมีข ้อมูลรายละเอียด 
ของแผน เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ 
และกิจกรรม เป็นต้น 

ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน 
ในการขับเคลื่อน 
หน่วยงาน 

มอบกลุ ่มนโยบายและแผน 
ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนหนว่ยงาน ระยะ 1 ปี 
และระยะ 3 ปี 

ตัวช ี้วัดที่ 10 การป้องกนัการท จริต ข้อ 10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ ่มน า 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การด ำ เน ิน ภ ารก ิ จ ข อ งส ำนั กงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเปิด 
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมและมีการน าข้อมูลลงใน  
เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพชรบูรณ์ เพ่ือให้สาธารณชนทั ่วไป 
ทราบ 

ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพชรบูรณ์ มีการเผยแพร่ช ่องทาง 

ด้านการส่งเสริมการ มี
ส่วนร่วมในการด าเนิน 
ภารกิจของส านักงาน  
ศึ ก ษ า ธ ิก า ร จั ง ห วั ด 
เพชรบูรณ์ 

1.ทุกกลุ่มต้องด าเนินการตาม แนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใน
การด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก าหนดและเผยแพรผ่ลการ 
ด าเนินงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 
2. ทุกกลุ่มต้องมีช่องทางการรบั 
เรื่องร้องเรียนหรือช่องทางรับ 
ข้อเสนอแนะ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไข  หร อการพัฒนา  
กับการก าหนดหัวข้อมาตรการส่งเสริมค ณธรรมและความโปร่งใส 

ของส าน ักงานศ กษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ ์

แนวทางการแก้ไขหร อการพัฒนา 
พิจารณาแนวทางการ 
แก้ไขหร อการพัฒนา 

กิจกรรมทีต่้องด าเนินการ 

การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม 
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานการบริการ 
ให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการ  
และขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็น 
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวข้อ 
“ร้องเรียน /ร้อ งทุ กข์” นอกจากนี้ 
เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพชรบูรณ์ยังมีการเชื่อมโยง (Link) 
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. 
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก เพื่อมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ตามหน้าทีอ่ านาจต่อไป 

 จากประชาชนทีม่าติดต่อขอรับ 
บริการกับหน่วยงาน เพ่ือน าข้อ 
ร้องเรียนหรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
มาพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้ 
สามารถตอบสนองต ่อความต ้องการ 
ของประชาชนเท่าทีไ่ม่ข ัดหรือแย้ง 
ต่อกฎหมายและสอดคล้องตาม 
แนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองทีดี่ พ.ศ. 2546 และ
กฎหมายที่เก่ียวข ้องในเรื่อง 
ดังกล่าว 

 

ในการนี้ การด าเนินการวิเคราะห์และก าหนดประเด็น/หัวข้อในการจัดท ามาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได ้ผ ่ านการวิเคราะห์ 
จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ( กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล) และคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ม ี
มติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 256๔ ในการประชุมชี้แจงเกณฑ์ 
การประเมิน ฯ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ เห็นชอบตามที่มีการ 
วิเคราะห์ตามข้อมูลข้างต้น โดยให้จัดท าเป็นประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือก าหนดเป็น 
แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการและมีคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการ ฯ ฉบับนี้ โดย 
มาตรการ ฯ มีจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏบิัติงานและการใหบ้ริการ 
2. ด้านส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

เพชรบูรณ์  
4. ด้านส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจา้งหรือจัดหาพัสดุ 
5. ด้านประเมินและวิเคราะหค์วามเสี่ยงต่อการทุจริต 
6. ด้านส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รทีดี่ 
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ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการจัดท าประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของส านักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางที่วิเคราะห์และตามที่คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบดังกล่าว ให้เกิดความ 
เหมาะสมและน าเสนอศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบรูณ์ เพ ื่อโปรดพิจารณา ลงนามก่อนประกาศต่อไป 
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