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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ที่ ๒๔๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                    

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................... 

  ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมิน

คุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน และตาม

ประกาศของสำนักงานเศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงาน และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับให้

บุคลากรของหน่วยงาน ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ และเพื่อให้นโยบาย

ดังกล่าวบรรลุผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานการ

ประเม ินค ุณธรรมและโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาธิการจังหวัดจัน่ทบุรี     ประธานกรรมการ 

2. รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี     รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ     กรรมการ 

4. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

5. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 

6. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   กรรมการ 

7. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 

8. ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  กรรมการ 

9. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
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10. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดแผนปรับปรุงและพัฒนา พร้อมด้วยมาตรการ/แนวทาง ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

2. ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงาน สู่บุคลากรในกลุ่มงานทุกคน และถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

3. ดำเนินการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4. จัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

5. ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงาน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใส 

6. ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                                 สั่ง ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
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แผนปรับปรุงและพัฒนามาตรการส่งเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใส 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน การประเมิน
ดังกลาวได้คํานึงถึงการเก็บข้อมูลอยางรอบดานและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะ
ขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ป. ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี 2563 จำแนกออกเป็น 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที ่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ            
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน      
9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศปท.ศธ.) ได้นำเกณฑ์การประเมินฯ เฉพาะด้าน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด  ได้แก 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้บนเว๊ปไซต์ของหน่วยงาน มาเป็นกรอบสำหรับ
การประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  มีคะแนนภาพรวม 79.49 คะแนน ผลประเมินระดับ B โดยผลกาประเมิน ตัวชี้วัดที่ 10 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีผล
คะแนนอยู่ท่ี 0 

 จากผลการประเมินฯ ดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  โดยบุคลากรทุกคนในสำนักงาน
มีมติเห็นว่า สมควรให้กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน และให้มีปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในหน่วยงาน จึงกำหนดแนวทางการปรับปรุง ดังนี้ 

 

 

 



4 
 

 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การเสริมสร้าง 
การดําเนินงานดาน 
คุณธรรมและ        
ความโปรงใส 

การมีสวนร่วมของผบูริหารและ
บุคลากร ภายในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

มีคณะกรรมการดําเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานฯ 
ของหน่วยงาน ประกอบดว้ยผู้บรหิารหน่วยงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทกคน         
มีสวนร่วมในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส 

มีนาคม- 
มิถุนายน 
ปี 64 

กลุ่ม
อำนวยการ 

2. การปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามผลการ 
ประเมินเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนนิงาน 

มีการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ 
และนําผลการประเมินฯ ไปกำหนด
มาตรการและแนวทางการ
ปรับปรุง/ พัฒนา 

วิเคราะหผ์ลการประเมินฯ และจัดทำแนวทาง 

การปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรม  และ
ความโปรงใสในการดำเนินงานประจำป เพื่อเป
นแนวทางใหกลุ่มต่าง ๆ และบุลากรทุกคน    
ในหน่วยงานไดม้สีว่นร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนา ตามผลประเมินฯ และข้อเสนอแนะ     

ธันวาคม 
ปี 63 – 
กุมภาพันธ ์
ปี 64 

- กลุ่ม 
อำนวยการ 
- บุคลากร 
ทุกคนใน
สำนักงาน 

  2.1 ประสิทธิภาพ   
การสื่อสาร 

เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึง  
เพื่อถ่ายทอด การสื่อสารไปยัง
บุคลากรภายใน 

1. มีการสื่อสมัพันธเพื่อให้บุคลากรทุกคน      
ไดร้ับทราบ ข้อมูลข่าวสารและไดร้บัรู้การ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและความ
โปร่งใส เช่น การเช่ือมตอ่ข้อมลู ITA จาก    
เว็บไซตข์องสำนักงาน 
2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร  
ของสำนักงาน/กลุ่มงาน เพื่อประชาสัมพันธ/ 
สื่อสารขอมูลกับบุคลากรในสังกัดใหทั่วถึง 

พฤศจิกายน 
ปี 63 – 
กันยายน 
ปี 64 

ทุกกลุ่มงาน 

2.2 การปฏิบัติหน้าที ่ 1. การเปิดเผยข้อมลู 1. มีการเปิดเผยขั้นตอนกระบวนงานท่ี
ใหบ้ริการ แสดงระยะเวลาและผูร้บัผิดชอบ   
พร้อมท้ังเอกสารตัวอย่างในการใหบ้ริการ    
อย่างชัดเจน  

ตลอด
ระยะเวลา 

ทุกกลุ่มงาน 

2. การปรับปรุงการทำงาน 2. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้ 
บริการแก่ผมูาติดตอ่รับบริการ ณ สำนักงาน 

ตลอด
ระยะเวลา 

ทุกกลุ่มงาน 

3. คุณภาพการดำเนินงาน 3. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อแสดงถึง
คุณภาพ  
4. กําหนดเป็นตัวช้ีวัดประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

ตลอด
ระยะเวลา 

ทุกกลุ่มงาน 

4. การป้องกันการทุจริต 5. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด                                       

มกราคม 
64 เป็นต้นไป         

ทุกกลุ่มงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  6. กําหนดช่องทางการร้องเรียนพร้อมแสดง
ขั้นตอน กระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียน 
ผ่านทางเว๊ปไซต์สำนักงาน                         
7. มีโครงการ/ กิจกรรมที่แสดงถึงการมี         
ส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา 
สง่เสริมการดำเนินงานดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหนวยงาน 

  

2.3 การใช้อำนาจ 
     2.3.1 การใช้อำนาจ
ของผู้บริหารดา้นการ
บริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการจดัทำ
แผนพัฒนารายบุคคล 
(ID Plan)   

1. มีกำหนดการจดัทำแผนพัฒนา
รายบุคคล พร้อมการประเมิน
ตนเองไว้อย่างชัดเจน พร้อม
เผยแพรจ่ัดทำเป็นรายงาน และ
กลุ่มไลน์สำนักงาน 
2. มีกระบวนการประเมิน 

 
3. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ให้รับรู ้
ข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น ง่ายขึ้น 

 
4. เพิ่มช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. เผยแพร่แผนพัฒนารายบคุคล จัดทำเป็น
รายงาน และกลุ่มไลนส์ำนักงาน 
 
 
 
2. มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สำนักงานทุกคน ทุกรอบ 6 เดือน   
 
3. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่  
 
 

4.มีช่องทางการรับฟังความคิดเหน็กระจายทุก
กลุ่มงาน  
 

ตลอด
ระยะเวลา 
 
 
 
ทุกรอบการ
ประเมิน 
 
มกราคม 
64          
เป็นต้นไป 

มกราคม 
64  
เป็นต้นไป 

กลุ่ม
อำนวยการ 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 

ทุกกลุ่มงาน 

    2.3.2 มีเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

มีเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคลอ้งกับเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

ทุกรอบ  
การประเมนิ 

ทุกกลุ่มงาน 

2.4 การแก้ปัญหาการทุจริต 
    การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงาน
เพื่อประโยชนส์ูงสุดของ
ส่วนรวม มีจติสาธารณะ
และพร้อมให้บริการ 
ประชาชน โดยจดัทำ 

1. จัดไห้มีกิจกรรม โครงการเพื่อมุง่
เสรมิสร้างวัฒนธรรม ได้แก่       
การทำงานเป็นทีม การมีจิตบริการ 
การให้ความรูเ้รื่องการป้องกันการ
ทุจริต 
2. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

1. มีโครงการรองรับมาตรการ 
 
 
 
 
2. มีกระบวนการ ข้ันตอน และแนวทางในการ 
ดำเนินงาน 

มกราคม 
64  
เป็นต้นไป 
 
 
ตลอด 
ระยะเวลา 

ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

มาตการการป้องกันและ
มีระบบการตดิตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แสดงความคดิเห็นและ
การติดตามตรวจสอบ
การทำงานของ
หน่วยงาน และมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว๊ปไซต์
สำนักงาน เพื่อปรับปรุง 
ระบบให้ทันสมัยและมี
การติดต่อสื่อสารผ่าน
ทางเว๊ปไซตไ์ด้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. มีช่องทางที่สามารถให้บุคลากร
ภายในและภายนอกสามารถให้
ข้อมูล ข้อคิดเห็น 

3. มีช่องทางให้สามารถให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน 

ตลอด
ระยะเวลา 

ทุกกลุ่มงาน 

 2.5 การใช้งบประมาณ     
     จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผย
และพร้อมรับการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการ
จัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. เพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 
2. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

1. จัดทำแผนและรายงานสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง โดย
ประชาสมัพันธ์หน้างเว๊ปไซต์ของสำนักงานฯ 
 
 
 
 
 
 

รายไตรมาส - กลุ่ม
อำนวยการ 
-กลุ่มแผนงาน
และตดิตาม
ประเมินผล 
- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  2.6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
      จัดทำระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและตดิตาม
ตรวจสอบการยืม - คืน 
อย่างเคร่งครัด 

1. จัดทำระเบยีบการใช้ทรัพยส์ิน
ของหน่วยงานไว้เป็นการเฉพาะ   
ให้มีความชัดเจนและถือปฏบิัต ิ
2. แผยแพร่ระเบียบการใช้ทรัพย์สนิ
ชองหน่วยงาน 
3. ถือปฏิบัติตามระเบยีบฯ      
อย่างเคร่งครัด 

1. มีระเบียบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 

2. เวียนแจ้งระเบียบ 

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้
รับรู้ทั่วกัน 

มกราคม-
มีนาคม 64 

มกราคม-
มีนาคม 64 
ตลอด
ระยะเวลา 

กลุ่ม
อำนวยการ 

3. การดำเนินงานเพ่ือ
รองรับการประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานศกึษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1. มีการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ
และนำผลการประเมินฯ ไป
ปรับปรุงและพัฒนา 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นตาม
ตัวช้ีวัดให้ละเอยีด 
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ตามรายการ
ตัวช้ีวัด 
4. กำหนดแนวทางการเก็บและ
รวบรวมข้อมลู เพื่อใช้ในการ
ประเมินด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
5. นำส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานไปยงั
หน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

1. ประชุมคณะกรรมการและมีการดำเนินงาน
เพื่อเตรียมรายงานข้อมูลการประเมินตาม
ตัวช้ีวัด 
2.  กำกับ ติดตาม การรายงาน พร้อม
เสนอแนะในการจัดทำข้อมลู กิจกรรม ในการ
รายงานผล 

3. แผนแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ ์และการ
เปิดเผยช้อมูล การป้องกันการทุจริตผ่านทาง
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

มกราคม – 
กรกฎาคม 
64 

ทุกกลุ่มงาน 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
.................................................... 

 การสร้างความเชื ่อมั ่นให้เกิดขึ ้นกับผู ้ที ่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี           
จะเกิดขึ ้นได้นั ้น ผู ้ร ับบริการจำเป็นต้องเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบาย ผลการปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบาย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานได้  เมื ่อสำนักงานได้ดำเนินงานอย่างเปิดเผย           
ย่อมจะมีส่วนทำให้ความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูล
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนกับผู้ที่มารับบริการ  

 สำนักงานได้มีประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 

๑. ให้ทุกกลุ่มงาน เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่ม ที่ไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านเว๊ปไซต์ของสำนักงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อมูลของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของ
หน่วยงาน/กลุ่มงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการ แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยงาน กลุ่มงาน ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
   ๑.๒ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพัน์ และประกาศ ของสำนักงานฯ เช่น ประกาศรับสมัคร การจัดซื้อ
จัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น ปฏิทิน กิจกรรม ของหน่วยงาน/กลุ่มงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ข้อมูลที่นำมา
เผยแพร่ มิใช่ข้อมูลของหน่วยงาน จะต้องแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ด้วย 
  ๑.๓ แบบพิมพ์สำหรับการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการติดต่องาน    

(ถ้ามี) และสามารถดาวน์โหลดได้ 

  ๑.๔ คลังความรู้ เช่น ผลงานวิจัย บทควม ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มี วัน 

เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

  ๑.๕ การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจชองหน่วยงาน/กลุ่มงาน (ถ้ามี) 
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        ๒. วิธ ีการและขั ้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงาน/กลุ ่มงาน           

ให้ดำเนินการดังนี้  

      ๒.๑ การออกแบบเว๊บไซต์จะต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ควรออกแบบ

เว๊บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน โทรศัพท์เคลื่อนที่และ 

Tablet PC ต่าง ๆ 

  ๒.๒ การเข้าถึงเว๊บไซต์ของผู้รับบริการ ต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่น (Version) ขั้นต่ำของเบราเซอร์ 

(Browser) ที่รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว๊บไซต์ เช่น PDF  

Readers/Viewers หรือ Open Source อ่ืน ๆ ซึ่งควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว๊บไซต์ หรือโฮมเพจ ที่แสดงเอกสารนั้นๆ 

  ๒.๓ เพื ่อลดความเสี ่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารหรือทาง

ออนไลน์ หน่วยงาน/กลุ ่มงาน ควรพิจารณากฎหมายและกฎต่าง ๆ เพื ่อลดความเสี ่ยงดังกล่าวด้วย เช่น 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศโดยสำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการรักาษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว๊ปไซต์ให้เน้นที่การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องบริการเว๊บในส่วนของโปรแกรมสำหรับให้บริการเว๊บ (Web Server Software) ระบบ

บริการจัดการเว๊บซ์ (Content Management system :CMS) ระบบฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรม

ประยุกต์บนเว๊บ (Web Applications) 

  ๒.๔ หน่วยงาน/กลุ่มงาน ต้องปรบัปรุงข้อมูลต่าง  ๆบนเว๊บไซต์ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

      ๓. ในกรณีที่ผู้รับบริการมีความประสงค์ขอข้อมูบข่าวสารของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ให้ผู้รับบริการทำ

หนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน แล้วแต่กรณี 

     ๔. ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ 

แล้วรายงานผลการดำเนินงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีทราบ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                         


