
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

  

 
 

 

ก

ค ำน ำ

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้วิเครำะห์ผลประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และก ำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ 
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่ กำรปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดจนกำร 
ประกำศมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร ศึกษำ 
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3
   

  



ข 
 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 1 
 หลักกำรและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 3 

ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 4 
 - ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 4 
 - สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 8 
 - ผลกำรวิเครำะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 9 
 - ผลกำรวิเครำะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 12 
 - แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 12 
ส่วนที่ 3 กำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 3 14 
 1. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และก ำหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของ 
แต่ละมำตรกำร 15 
 2. จัดท ำปฏิทินขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 23 
 3. ประชุมติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 24 
 
 
 



-1- 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

หลักกำรและเหตผุล 

   รัฐบาลได้ก าหนดให้เรื่องการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ  นโยบายส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolernance & Clean Thailane)   มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบให้มี
มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  คือ  ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่  5  มกราคม  2559  มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ต้องรับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส  โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันสะท้อนคุณลักษณะ
ที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ โดยหาก
หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานในด้านต่างๆ  เช่น  หน่วยงาน
มีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  สาธารณชนหรือผู้รับบริ การสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกในทุกช่องทาง และสามารถตรวจสอบได้  หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และ
พร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม  หน่วยงานมีระบบการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบั้ติงาน
ที่มีมาตรฐาน มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมีการมอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น   
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เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแตแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามเกณฑ์กาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นต้นมา  และได้รับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. แ ละส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  และในการป้องกันการทุจริต  จะต้องมีการจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา  เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
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แล้วก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 3  ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว   
  ดังนั้น  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเพ่ือจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2  
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  สั่ง ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564  ซึ่ง
ได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  และก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
ซึ่งมีผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 83.27 ซึง่ถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B  (ไม่ผ่ำนกำรประเมิน) โดย ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 
97.26 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน 50
คะแนน 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558  63.40 -  -  
2559  80.99 เพ่ิมข้ึน  + 11.92  
2560  90.87 เพ่ิมข้ึน  + 8.65   
2561  84.56 ลดลง  - 6.31   
2562  88.73 เพ่ิมข้ึน  + 4.17   
2563 83.27 ลดลง -5.46 

 
คะแนนรำยตัวชี้วัด 
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ภำพรวมผลคะแนน ITA ปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง 

 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ล ำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 97.26 AA ผ่าน 
2 6 คุณภาพการด าเนินงาน 96.36 AA ผ่าน 

3 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.21 A ผ่าน 

4 3 การใช้อ านาจ 93.05 A ผ่าน 

5 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.07 A ผ่าน 

6 8 การปรับปรุงการท างาน 91.86 A ผ่าน 

7 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.45 A ผ่าน 

8 9 การเปิดเผยข้อมลู 88.78 A ผ่าน 

9 2 การใช้งบประมาณ 83.44 B ไม่ผ่าน 
10 10 การป้องกันการทุจริต 50.00 E ไม่ผ่าน 
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คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำแนกตำมเครื่องมือประเมิน 3 เครื่องมือ                    
มีผลกำรประเมิน  ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด คะแนน 

IIT 1 - 5 27.37 

EIT 6 - 8 28.14 

OIT 9 - 10 27.76 

 

  และเม่ือพิจารณาจากผลประเมินตามเครื่องมือประเมินเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย          
มีผลการประเมิน  ดังนี้ 

  ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT  มีคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (97.26)  มีคะแนน
สูงสุด  และมีคะแนนตัวชี้วัดการใช้อ านาจ (93.05)  การแก้ไขปัญหาทุจริต (92.07) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(90.45) มีคะแนนสูงเรียงตามล าดับ  โดยมีตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (83.44) มีคะแนนต่ าสุด 

  ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT  มีคะแนนตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน (96.36)        
มีคะแนนสูงสุด  และมีคะแนนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (93.21)  การปรับรุงระบบการท างาน (91.86)       
มีคะแนนต่ าสุด 

  ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT  มีคะแนนตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (88.78) มีคะแนน
สูงสุด  และมีคะแนนตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (50.00) มีคะแนนต่ าสุด 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำแนกตำมตัวช้ีวัด และจ ำแนกตำม
เครื่องมือประเมิน  ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล ำดับแรก  และคะแนนต่ ำสุด 3  อันดับสุดท้ำย  มีผลดังนี้ 

1. ผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3  จ าแนกตามตัวชี้วัด และตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก  คือ 

1.1 ผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ (97.26) 
1.2 ผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2  คุณภาพการด าเนินงาน (96.36) 
1.3 ผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3  ประสิทธิภาพการสื่อสาร (93.21) 

2. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3  จ าแนกตามตัวชี้วัด และตามเครื่องมือประเมิน  ที่มีคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ 

2.1 ผลประเมินคะแนนต่ าสุดอันดับที่ 1  การป้องกันการทุจริต (50.00) 
2.2 ผลประเมินคะแนนต่ าสุดอันดับที่ 2  การใช้งบประมาณ (83.44) 
2.3 ผลประเมินคะแนนต่ าสุดอันดับที่ 3  กรคเปิดเผยข้อมูล (88.78) 
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 ผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกรายตัวชี้วัด 10 ตัวชีว้ัด     
มีผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนน 97.26  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส 
เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และ
เท่าเทียมกัน และปฏิบัติอย่างมุ่งม่ัน 
ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ เต็มความรู้ 
ความสามารถ  มีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่  ไม่มีการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
คะแนน  83.44 ระดับ B 
ไม่ผ่านการประเมิน 

มีและใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี   ที่ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก  เป็นเครื่องมือในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

การรับรู้ของบุคลากรภายใน
ส านักงานฯ 
     ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสฯ 
     สร้างความตระหนักการรับรู้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
คะแนน 93.05  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน   

มีการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง  ผลงานดีเด่น 
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ  ผู้บริหารไม่มีการสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว หรือ
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการ
แทรกแซงการบริหารงานบุคคลจาก 
ผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง 
หรือไม่มีการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง   

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
คะแนน  90.45  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และมีกระบวนการในการให้
บุคลากรภายในยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ก าหนดไว้  และมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของราชการเป็นประจ า 
ทุกปี 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 
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ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาทุจริต 
คะแนน 92.07  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
มีการทบทวน จัดท าแผนป้องกันการ
ทุจริตด้านการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
และมีช่องทางเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
คะแนน  96.36  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน 
ระยะเวลา และเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ/    
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล  
ไม่เรียกรับและให้เงิน ทรัพย์สิน และ
ประโยชน์ใด 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
คะแนน  93.21  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเป็น
ปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ช่องทาง
ถามตอบ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
ทางเว็บไซต์ www.pbn3.go.th  
และแสดงหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร E-mail ของหน่วยงาน 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
คะแนน  91.86  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
ท าให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน   
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน โดยการส ารวจ
ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 
 
 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

http://www.pbn3.go.th/
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ตัวช้ีวัด/รำยละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนน  88.78  ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการ
ด าเนินงานที่แสดงถึงการด าเนินการ
ที่เป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ 
www.pbn3.go.th เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบใน  
5 ประเด็น ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) การบริหารงาน (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) 
การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็น 
และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสแล้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
คะแนน  50.00  ระดับ E 
ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการป้องกัน
การทุจริตเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ให้สาธารณชน
ได้รับรู้ ได้แก่  การด าเนินงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต โดยประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน      
มีการประกาศนโยบายในการ
บริหารงาน มีการบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่วมมือในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  มีการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน และข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน  
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ขาดการ
ก าหนดขั้นตอน หรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตามเพ่ือน าไป  สู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 
    จ าเป็นต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสฯ 

 
 
 
  

http://www.pbn3.go.th/


-12- 

ผลกำรวิเครำะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง 10 ตัวชี้วัด  และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้ องแก้ไขโดยเร่งด่วน   
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 
ดังนี้ 

1. เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 50.00 
2. เครื่องมือประเมิน  IIT  ตัวชี้วดัที่ไม่ผ่านการประเมิน คือ การใช้งบประมาณ คะแนน 83.44 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3  มี 2 ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

เครื่องมือประเมิน OIT 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน  
คือ  ตัวชี้วัดย่อย 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน และข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ขาดการก าหนด
ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามเพ่ือน าไป  สู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

เครื่องมือประเมิน  IIT   

ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ (คะแนน 83.44) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน คือ 
ประเด็นการรับรู้ของบุคลากรภายในส านักงานฯ (๑) ควรจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ  
(๒) สร้างความตระหนักการรับรู้ 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  
มีดังนี้ 

1. จัดท ามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดด้อย ให้มีการด าเนินการที่ปลอดการทุจริต ปราศจากการทุจริต 
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑.๑ มาตรการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
1.2 มาตรการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสด้านวิชาการ 
๑.3 มาตรการการจัดตั้งงบประมาณ    
๑.4 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
๑.5 มาตรการป้องกันการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   
๑.6 มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาบุคลากร  
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๑.7 มาตรการใช้รถราชการ    
๑.8 มาตรการป้องกัน ป้องปราบ ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน     

2. ประกาศใช้มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับ ติดตามในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

4. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

5. ประชุมติดตามการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

6. ประชุมชี้แจงผู้ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

7. ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

8. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



-14- 

ส่วนที่ 3 
กำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส 

ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คือ 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00) และตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ (คะแนน 83.44)  
มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 8 มาตรการ ดังนี้ 

๑.๑ มาตรการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
1.2 มาตรการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสด้านวิชาการ 
๑.3 มาตรการการจัดตั้งงบประมาณ    
๑.4 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
๑.5 มาตรการป้องกันการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   
๑.6 มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาบุคลากร  
๑.7 มาตรการใช้รถราชการ    
๑.8 มาตรการป้องกัน ป้องปราบ ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน     

  2. ก าหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบ และติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

  3. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

  4. ประชุมติดตามการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

รำยละเอียด ดังนี้ 
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1. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 3 และก ำหนดกลุ่มผู้รับผิดชอบ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของแต่ละมำตรกำร 
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2. จัดท ำปฏิทินขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

วันที่ กิจกรรม หมำยเหตุ 

15 กุมภาพันธ์ 2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
( Integrity and Transparency Assessment Online 2021- ITA Online 
2021) 

 

9 มิถุนายน 2564 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(Integrity and Transparency Assessment Online 2021-ITA Online 
2021) และจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

10 มิถุนายน 2564 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ 

 

14 กรกฎาคม 2564 
ประชุมติดตามการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

15 กรกฎาคม 2564 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

 

19 กรกฎาคม 2564 

น าเสนอผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ให้ผู้อ านวยการฯ ทราบและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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3. ประชุมติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
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ภำพถ่ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2564 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 3  

เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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