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ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัจนัทบรุี ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคณุธรรมและโปรง่ใส

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั ((Integrity and Transparency Assessment: ITA) บนความมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทุกคนในสำนักงาน และได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุก

ช่องทาง เพ่ือนำมาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตามตวัชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน

การทุจริต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ B คิดเป็น ๗๙ คะแนน จากผลการประเมินดังกล่าว ทำให้บุคลากรทุกคนในสำนักงาน มีความมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒนาสำนักงานให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับ AA เพ่ือเป็น

แบบอย่างให้กับหน่วยงานในด้านของการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยร่วมกันจัดทำแผนการ

ปรับปรุงและพัฒนามาตรการการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔  

 ผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

จันทบุรี ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและองค์ประกอบของข้อมูลครบทุกข้อ  ดังนี้ 

          ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  จำนวน ๒๙ ข้อ 

          ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  จำนวน ๑๐ ข้อ  

โดยไดก้ำหนดคิวอาร์โค๊ต แสดงถึงข้อมูล และองค์ประกอบข้อมูล ตามตัวชี้วัดเป็นรายข้อ  ดังนี้   
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ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล  จำนวน ๒๙ ข้อ (๐๑-๒๙) 

 

 

                                                                           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 10. แผนดำเนินงานประจำปี 11. รายงานการกำกับติดตามการ          
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 

12. รายงานผลการดำเนินงาน 
      ประจำปี 

09. Social Network 08. Q&A 07. ประชาสัมพันธ์ 

04. แผนยุทธศาสตร์/
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

05. ข้อมูลการติดต่อ 06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

03. อำนาจหน้าที่ 02. ข้อมูลผู้บริหาร 01. โครงสร้าง 
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21. นโยบายการบริหาร    
      ทรัพยากรบุคคล 

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
      การจัดหาพัสดุประจำปี 

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
     การจัดหาพัสดุรายเดือน 

18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ    
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
      แผนการจัดหาพัสดุ 

16. รายงานผลการใช้จ่าย 
     งบประมาณประจำปี 

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย         
       งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

14. แผนการใช้จ่าย 
      งบประมาณประจำปี 

13. คู่มือ/มาตรฐานการ   
     ปฏิบัติงาน 
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28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

22. การดำเนินการตามนโยบาย 
     การบริหารทรัพยากรบุคคล 

23. หลักเกณฑ์การบริหาร            
      และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

24. รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  จำนวน ๑๐ ข้อ  (๓๐-๓๘)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

35 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
     การทุจริต 

36. รายงานการกำกับ ติดตาม 
      การดำเนินการป้องกันการทุจริต  
      ประจำปีรอบ ๖ เดือน 

31. การมีส่วนร่วม 
      ของผู้บริหาร 

32. การประเมินความเสี่ยง 
      การทุจริตประจำปี 

33. การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
      ความเสี่ยงการทุจริต 

30. เจตจำนงสุจริต 
      ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 ของผู้บริหาร 
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38. มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงำน 

37. รายงานผลการดำเนินการ 
     ป้องกันการทุจริตประจำปี 
     ภายในหน่วยงำน 

๓๙.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

       โดยมีองค์ประกอบด้านข้อมูล แสดงในเอกสารรายงานผลฉบับนี้แล้ว 



7 
 

รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติ 

ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดข้อมูล 

1. การเสริมสร้าง 
การดําเนินงาน         
ดาน คุณธรรมและ        
ความโปรงใส 

การมีสวนร่วมของผบูริหารและ
บุคลากร ภายในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

มีคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคณุธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานฯ ของ
หน่วยงาน ประกอบดว้ยผู้บริหารหน่วยงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทกคนมีสวนร่วม
ในการดําเนินงานเพื่อเสรมิสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

คำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
จันทบุร ี
ลว. 24 ธ.ค. 64  
 (หน้า  11-12)            

2. การปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามผลการ 
ประเมินเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส                   
ในการดำเนนิงาน 

มีการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ และ 
นําผลการประเมินฯ ไปกำหนด
มาตรการและแนวทางการปรับปรงุ/ 
พัฒนา 

วิเคราะหผ์ลการประเมินฯ และจัดทำแนวทาง 

การปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรม และ 
ความโปรงใสในการดำเนินงานประจำป        
เพื่อเปนแนวทางใหกลุ่มต่าง ๆ และบุคลากร    
ในหน่วยงานไดม้สีว่นร่วมในการปรับปรุง พัฒนา 
ตามผลประเมินฯ และข้อเสนอแนะ     

 

  2.1 ประสิทธิภาพ   
การสื่อสาร 

เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึง        
เพื่อถ่ายทอด การสื่อสารไปยัง
บุคลากรภายใน 

1. มีการสื่อสมัพันธเพื่อให้บุคลากรทุกคน      
ไดร้ับทราบ ข้อมูลข่าวสารและไดร้บัรู้การ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและความ
โปร่งใส เช่น การเช่ือมตอ่ข้อมลู ITA จาก    
เว็บไซตข์องสำนักงาน 
2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร  ของ
สำนักงาน/กลุม่งาน เพื่อประชาสมัพันธ/ สื่อ
สารขอมูลกับบุคลากรในสังกัดใหทั่วถึง 

 

2.2 การปฏิบัติหน้าที ่ 1. การเปิดเผยข้อมลู 1. มีการเปิดเผยขั้นตอนกระบวนงานท่ีใหบ้ริการ 
แสดงระยะเวลาและผูร้ับผดิชอบ พร้อมท้ัง
เอกสารตัวอย่างในการให้บริการอย่างชัดเจน  

  

2. การปรับปรุงการทำงาน 2. จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้ 
บริการแก่ผมูาติดตอ่รับบริการ ณ สำนักงาน 

3. คุณภาพการดำเนินงาน 3. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อแสดงถึง
คุณภาพ  
4. กําหนดเป็นตัวช้ีวัดประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

4. การป้องกันการทุจริต 5. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด                                       
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กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดข้อมูล 

  6. กําหนดช่องทางการร้องเรียนพร้อมแสดง
ขั้นตอน กระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียน 
ผ่านทางเว๊ปไซต์สำนักงาน                          
 
 
 
 
 
 

 

  7. มีโครงการ/ กิจกรรมที่แสดงถึงการมี         
ส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา 
สง่เสริมการดำเนินงานดา้นคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสของหนวยงาน 
 

 

 

 

     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  
 

 
 
 
 

    2.3.2 มีเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 

มีเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคลอ้งกับเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดข้อมูล 

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

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

3. มีช่องทางที่สามารถให้บุคลากร
ภายในและภายนอกสามารถให้
ข้อมูล ข้อคิดเห็น 

 

1. มีโครงการรองรับมาตรการ 
 
 
 
 
2. มีกระบวนการ ข้ันตอน และแนวทางในการ 
ดำเนินงาน 
3. มีช่องทางให้สามารถให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน 

 

 

 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 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดข้อมูล 
2.6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    จัดทำระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและตดิตาม
ตรวจสอบการยืม - คืน 
อย่างเคร่งครัด 

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

1. มีระเบียบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 

2. เวียนแจ้งระเบียบ 

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้
รับรู้ทั่วกัน 

เอกสารประกอบ 
(หน้า 15-18) 

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 พร้อมเสนอแนะ
ในการจัดทำข้อมูล กิจกรรมในการรายงานผล 

3. เผยแพร่ข้อมลู ประชาสัมพันธ์ และการ
เปิดเผยช้อมูล การป้องกันการทุจริตผ่านทาง
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

คิวอาร์โค๊ต 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ 
(จำนวน 29 ข้อ) 
ตวัช้ีวัดที ่10 
(จำนวน 9 ข้อ) 
หน้า 2-6 
และรายละเอียด 
องค์ประกอบข้อมูล 
หน้า 1-14 
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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.) ได้มีการ

ประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึง

ปัจจุบัน และตามประกาศของสำนักงานเศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความ

โปร่งใส เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับให้บุคลากรของหน่วยงาน ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน  

เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการงานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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 

10. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
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โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดแผนปรับปรุงและพัฒนา พร้อมด้วยมาตรการ/แนวทาง ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายและเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

2. ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงาน สู่บุคลากรในกลุ่มงานทุกคน และถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

3. ดำเนินการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการปรับปรุง 

และพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4. จัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงาน 

5. ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงาน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

6. ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                                 สั่ง ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

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

 การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี           
จะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้รับบริการจำเป็นต้องเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบาย ผลการปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบาย รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานได้  เมื่อสำนักงานได้ดำเนินงานอย่างเปิดเผย           
ย่อมจะมีส่วนทำให้ความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น การ
เปิดเผยข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้นกับผู้ที่มารับบริการ  

 สำนักงานได้มีประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 

๑. ให้ทุกกลุ่มงาน เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่ม ที่ไม่มี
ลักษณะ 

ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านเว๊ปไซต์ของสำนักงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อมูลของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
ของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการ แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้รับบริการ
สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน กลุ่มงาน ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
   ๑.๒ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพัน์ และประกาศ ของสำนักงานฯ เช่น ประกาศรับสมัคร 
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น ปฏิทิน กิจกรรม ของหน่วยงาน/กลุ่มงาน กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศ เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ มิใช่ข้อมูลของหน่วยงาน จะต้องแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ด้วย 
  ๑.๓ แบบพิมพ์สำหรับการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการ

ติดต่องาน    (ถ้ามี) และสามารถดาวน์โหลดได้ 

  ๑.๔ คลังความรู้ เช่น ผลงานวิจัย บทควม ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยมีการอ้างอิงถึงแหลง่ที่

มี วัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

  ๑.๕ การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจชองหน่วยงาน/กลุ่มงาน (ถ้ามี) 
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        ๒. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงาน/กลุ่มงาน           

ให้ดำเนินการดังนี้  

      ๒.๑ การออกแบบเว๊บไซต์จะต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย 

ควรออกแบบเว๊บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน 

โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละ Tablet PC ต่าง ๆ 

  ๒.๒ การเข้าถึงเว๊บไซต์ของผู้รับบริการ ต้องคำนึงถึงเวอร์ชั่น (Version) ขั้นต่ำของเบรา

เซอร์ (Browser) ที่รองรับการแสดงผล หรือการทำงานที่สมบูรณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบน

เว๊บไซต์ เช่น PDF  

Readers/Viewers หรือ Open Source อื่น ๆ ซึ่งควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว๊บไซต์ หรือโฮมเพจ ที่แสดง

เอกสารนั้นๆ 

  ๒.๓ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ

ทางออนไลน์ หน่วยงาน/กลุ่มงาน ควรพิจารณากฎหมายและกฎต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศโดย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการรักาษาความมั่นคงปลอดภัย

สำหรับเว๊ปไซต์ให้เน้นที่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องบริการเว๊บในส่วนของโปรแกรมสำหรับ

ให้บริการเว๊บ (Web Server Software) ระบบบริการจัดการเว๊บซ์ (Content Management system :CMS) 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) และโปรแกรมประยุกต์บนเว๊บ (Web Applications) 

  ๒.๔ หน่วยงาน/กลุ่มงาน ต้องปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ บนเว๊บไซต์ให้มีความถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

      ๓. ในกรณีที ่ผู ้รับบริการมีความประสงค์ขอข้อมูบข่าวสารของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ให้

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน แล้วแต่กรณี 

     ๔. ให้ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องเป็นประจำทุก

ปีงบประมาณ แล้วรายงานผลการดำเนินงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีทราบ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
2. เพ่ือป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ 

 
ข้อกฎหมายและระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

 
นิยามศัพท์ 
 ทรัพย์สินของทางราชการ หมายถึง ทรัพย์สินของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็น
พัสดุในการดูแล  และครอบครองของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 พัสด ุ หมายถึง  วัสดุ  และครุภัณฑ์ 
 วัสดุ  หมายถึง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
ที่สำนักงบประมาณกำหนด 
 ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน  
ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 
 ผู้ให้ยืม  หมายถึง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 ผู้ยืม  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ  
ที่กำหนดไว้ 
 
หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ 
 หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ 

1. ผู้ยืมพัสดุจะต้องเขียนยืม  ตามแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีกำหนด 
2. ผู้ยืมต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ 

รับรองสำเนาถูกต้อง 
3. การยืมพัสดุ  มีกำหนดในการยืม จำนวน 7 วัน  ยกเว้น หากมีความจำเป็นต้องใช้เกินกว่า   

7  วัน  ให้ระบุเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเป็นรายกรณี 
4. การยืมพัสดุ  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น 
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หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ 
1. ผู้ยืมพัสดุ จะต้องส่งมอบสิ่งของที่ยืมตามกำหนดที่ระบุ โดยพัสดุนั้น ๆ จะต้องมีสภาพคงเดิม   

ไม่ชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหาย ให้ผู้ยืมทำการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือหากสูญหาย ผู้ยืม
ต้องชดใช้ให้แก่สำนักงานฯ โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิดและปริมาณเดียวกันมาคืนหรือชดใช้ตามข้อความ
ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม  หรือข้อตกลงที่ได้จัดทำข้ึน 

2. หากผู้ยืม ไม่นำพัสดุส่งคืนภายใน 7 วัน หรือตามท่ีระบุไว้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงาน 
ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ  เพ่ือสั่งการต่อไป 
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                   ใบยืมที่................/................... 
แบบฟอร์มการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

 
             วันที่..........เดือน........................พ.ศ................ 
 
เรื่อง............................................................................. 
 
เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................หน่วยงาน/ทีอ่ยู่........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................... ............................................................................................  
มีความประสงค์ขอยืม   (     )  วัสดุ    (     )  ครุภัณฑ์  เพื่อใช้
............................................................................... ..................................................................................... 
........................................................................... ......................................................ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายการ ยี่ห้อ/รุ่น/สี หมายเลข 
วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

หมายเหตุ 

     
     
     

 
      (ลงชื่อ)..............................................ผู้ยืม 
             (...............................................) 
 
      (ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม 
                       (..............................................) 
      ตำแหน่ง.......................................................... 
 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับคืน 
        (............................................................) 
วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ............ 
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- 4 - 
 ตามรายการที่ยืมข้างต้นดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 
(   )  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน...............ฉบับ    
 (   )  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน............ฉบับ 
(   )  เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................ จำนวน............ฉบบั 

2. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนหากเกิดการชำรุดเสียหาย ให้ผู้ยืม 
ทำการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่เทศบาลฯ  โดยการจัดหาพัสดุ
ประเภท  ชนิด  และปริมาณเดียวกันมาคืน  หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อตกลง  
ที่ได้จัดทำขึ้น 

3. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนครุภัณฑ์  ภายในวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................. 
ผู้ยืมพัสดุ  ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และเจ้าหน้าที่ได้สำเนาเอกสารให้ 
กับผู้ยืมพัสดุ ไว้ 1 ฉบับ  โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถาม
ได้ทีห่มายเลข  03๙- 3๒๑๕๙๙ ในวันและเวลาราชการ 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้ยืม  ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่อง 
      (...................................................)       (..................................................) 
      วันที่....................................................... 

ตามรายการที่ยืมข้างต้นดังนี้ 
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 

(   )  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน...............ฉบับ    
(   )  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน............ฉบับ 
(   )  เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................ จำนวน............ฉบบั 

5. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนหากเกิดการชำรุดเสียหาย ให้ผู้ยืม 
ทำการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่เทศบาลฯ  โดยการจัดหาพัสดุ
ประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือข้อตกลง      
ที่ได้จัดทำขึ้น 

6. ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะส่งคืนครุภัณฑ์  ภายในวันที่..........เดือน...............................พ.ศ.................. 
ผู้ยืมพัสดุ  ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และเจ้าหน้าที่ได้สำเนาเอกสารให้กับ     
ผู้ยืมพัสดุ ไว้ 1 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่  
หมายเลข 03๙- 3๒๑๕๙๙  ในวันและเวลาราชการ 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้ยืม  ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่อง 
      (..................................................)        (.................................................) 
      วันที่......................................................... 



19 
 

 

 

 


