ประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
เรื่ อง มาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่ วยงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ มีเจตนารมณ์ให้การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ส่งผลให้ขาดความ
เป็ นกลาง สงวนรั ก ษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์ข องส่ วนรวม และเป็ นการขับเคลื่ อนจุ ดบกพร่ อง จุ ดอ่อนที่ จะต้อง
ดาเนิ นการแก้ไข้ตามผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใส ในการดาเนิ นงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นโยบาย
๑ ขับเคลื่อนจุ ดบกพร่ อง จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขตามผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒
๒ ตระหนักในการเพิ่ มพู นความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสภายใน
หน่ วยงาน การป้ องกันการทุ จริ ต ผลประทับซ้อน และความโปร่ ง ของการดาเนิ นงานของบุ คลากร ภายใต้
พื้ นฐานของการดาเนิ นงานอัน จะต้อ งประหยัดงบประมาณ ตามสภาพเศรษฐกิ จสั ง คมในปั จจุ บ นั โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
๓ ยึ ด มั่น และสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบและกลไกในการลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของบุ ค คลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ
๔ ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ งครัด
๕ ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร เพื่ อ ก ากับ การปฏิ บ ัติ ง าน และ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
๒.วิเคราะห์ ผลการประเมิน
ในปี งบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาหนด
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งในในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จานวน ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน (สาหรับแบบ IIT)
เพื่อประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอื่นใน

หน่วยงานของตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่ งใส การใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การคัดเลือกบุคลากร พฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน การให้ความสาคัญของผูบ้ ริ หารสุ ดในการต่อต้านการทุจริ ตอย่างจริ งจัง
๒. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก (สาหรับแบบ EIT)
เพื่อประเมินการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การผูม้ าติดต่อหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของหน่วยงานในเรื่ องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน การปรับปรุ งพัฒนาหน่วยงาน
๓. การเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณชน (สาหรับแบบ OIT)
เพื่อประเมินการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในประเด็นข้อมูล
พื้นฐาน การบริ หารงาน การบริ หารเงินงบประมาณ การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่ งเสริ มความ
โปร่ งใสในหน่วยงาน การดาเนินการเพื่อป้ องกันการทุจริ ตและมาตรการภายในเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
โดยมี ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดาเนิ นงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ITA ได้คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๙๖.๓๖ ซึ่ งเป็ นลาดับที่ ๓ ของ
ผลการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัว่ ประเทศซึ่ งการประเมินในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้นยังมี
ข้อบกพร่ องที่ตอ้ งพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ประเด็นในการประเมินอันจะต้องพัฒนา
มีดงั นี้
๔. ๐๑๖ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจให้การให้บริ การ
ข้ อบกพร่ อง : ข้อมูลสรุ ปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริ การตามอานาจหน้าที่หรื อภารกิจของ
หน่วยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจในภาพรวม ตามภารกิจทั้ง ๕ ด้าน
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคล และด้านบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐
กลุ่มงาน อย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ : ปรับเปลี่ยนข้อคาถามให้ครอบคลุม
๕. ๐๒๙ แนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต
ข้ อบกพร่ อง : แนวทางจัดการเกี่ยวกับเรื่ องการร้องเรี ยนการทุจริ ต อาจไม่ครอบคลุมตามกรอบภารกิจ
ของหน่วยงาน
ข้ อเสนอแนะ : ควรทาเป็ นข้อสั่งการ ที่ระบุชดั เจนปฏิบตั ิได้หรื อปฏิบตั ิไม่ได้ และแยกแนวทางการ
ปฏิบตั ิดา้ นวินยั และด้านการทุจริ ตให้จดั ทาเรื่ องการทุจริ ต/ร้องเรี ยนทัว่ ไป ความขับข้องใจ พร้อมยกตัวอย่าง
การร้องเรี ยน ร้องทุกข์ แต่ปิดชื่อหรื อข้อวินิจฉัยสั่งการ เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจน
๖. ๐๔๓ มาตรการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วม
ข้ อบกพร่ อง : เอกสารประกอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานพื้นที่การศึกษายังมีไม่ครบทุกกลุ่มงาน
ข้ อเสนอแนะ : ให้ทุกกลุ่มงานดาเนินการออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้ส่วนเสี ยมี
ส่ วนร่ วม

๗. ๐๔๔ มาตรการส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง
ข้ อบกพร่ อง : เอกสารยังมีไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเอกสารดังนี้
๑. ควรมีการกาหนดปฏิทินการจัดซื้ อจัดจ้างของแต่ละโครงการ / กิจกรรม ให้ชดั เจน
๒. ควรเพิ่มเอกสารตัวอย่างการดาเนินงานทุกขั้นตอนได้ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ : ออกแบบปฏิทินการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างให้ชดั เจน
๘. ๐๔๗ มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ข้ อบกพร่ อง : ยังมีการสร้ างความรับรู้ เรื่ องเกี่ยวกับการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ยังไม่เพียงพอ
ข้ อเสนอแนะ : ดาเนินการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยการให้บุคลากรในสังกัดทุก
ท่านเข้าพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ ของสานักงาน ก.พ. ในหลักสู ตร E08 เรื่ องความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ หลักสู ตร E10 เรื่ องความโปร่ งใสในหน่วยงานภาครัฐ
๓. จากผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จึงกาหนดมาตรการเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ดังนี้
๑. มาตรการการให้บริ การด้วยใจ “ Service Mind ”
๒. มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต
๓. มาตรการและระบบการดาเนินงานให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. มาตรการส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง
๕. มาตรการการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ )
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

