
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ภายใต้โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
************************************* 

1. ชื่อหน่วยงาน  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

          ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและและควำมโปร่งใส  (ITA)  

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
3. สถานะโครงการ   
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร     ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
4. หลักการและเหตุผล (โดยย่อ) 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ เห็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในวง

รำชกำรลดน้อยลง  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ“โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมิน

คุณธรรมและและควำมโปร่งใส (ITA) ” ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562   

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดและเครือข่ำยในพ้ืนที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

กระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และ            

กำรให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
5. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลำกรของ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และ โรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่                     
 ๒. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่                     
 ๓. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำ ที่น ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดแพร่                     
 ๔. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  
 
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
           บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  จ ำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชนในสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  จ ำนวน 42 คน  รวมทั้งสิ้น  75 คน       
 
 
 
 



-2- 
 

 กลุ่มเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได้จริง 

          บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  และบุคลำกรโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  จ ำนวน  66  คน   เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 88.00  
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนด 

          เชิงปริมาณ  บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  จ ำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชน

ในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  42  เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ๑๐๐  

 เชิงคุณภาพ  ค่ำคะแนนของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้นร้อยละ  80  ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ด ำเนินกำรได้จริง 

8. ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม : 
 กิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีอะไรบ้ำง ที่ไหน เมื่อใด อย่ำงไร 

1. ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ชี้แจงโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วน 

ร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  

2562  วันที่  14  กุมภำพันธ์  2562  ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่   และ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใส  (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  ตำมค ำสั่ง

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ที่  157/2562  ลงวันที่  2  เมษำยน  2562 

2. ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ก ำกับ  ติดตำมกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

แพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  วันที่  7  พฤษภำคม  2562   ณ ห้องประชุมกวีรัตน์  ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  (ITA) ของ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  วันที่  2  มิถุนำยน  2562 ณ ห้องประชุม  

นครำพำวิเลียน  โรงแรมแพร่นครำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ โดยวิทยำกรจำกส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตประจ ำจังหวัดแพร่ 

4. ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ก ำกับ  ติดตำม  ทบทวน             

กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  (ITA) ของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  วันที่  4  มิถุนำยน  2562   ณ ห้องประชุมกวีรัตน์  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
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ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  

เพ่ิมเติม  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ที่  215/2562  ลงวนัท่ี  4  มิถุนำยน  2562 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย จ านวน 3 ภาพ 
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10. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ได้รับ  ๖๐,๐๐๐  บำท     
 งบประมำณท่ีใช้ไป   54,600  บำท 
11. ปัญหา อุปสรรค 
 บุคลำกร ผู้เข้ำร่วมประชุม  ติดรำชกำร  ภำรกิจ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 
12. วันที่รายงาน  
 รำยงำน ณ วันที่  5  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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ที่  ศธ 0295/ว๘๒๙                                                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  
                                                           
                                           149 หมู่ 1 ถนนช่อแฮ  ต ำบลนำจักร อ ำเภอเมือง  
                                                                        จงัหวัดแพร่ 54000          
 

                                                          ๑๕    พฤษภำคม  2562  
 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                                   
         (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรง     
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ก ำหนดกำรประชุม  จ ำนวน  1 ฉบับ    
               

                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนเครือข่ำยต่อต้ำนกำร ทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ตระหนักถึงส ำคัญที่จะช่วยท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในวงรำชกำรลดน้อยลง  
จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ“โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและและ
ควำมโปร่งใส (ITA) ” ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562   เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและ
เครื อข่ ำย ใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่ ง ใส ในกำรด ำ เนิ นงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผล   
 

                           ในกำรนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและและควำมโปร่งใส  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562  จึงขอเชิญท่ำน
ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกำรเงิน - พัสดุโรงเรียน ร่วมประชุมโรงเรียนละ  2 ท่ำน ในวันที่ 2  
มิถุนำยน  2562  ณ ห้องประชุมนครำพำวิเลียน  โรงแรมแพร่นครำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 

                    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยศิริพันธ์  ขวัญอ่อน) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
โทร. 0 54 5๙ ๘๒๗๑                                   
โทรสำร. 0 54 5๙ ๘๒๗๒ 
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ก าหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

(ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

วันที่ 2   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลียน  โรงแรมแพร่นครา  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 

 
 

เวลำ  08.00 น. – 08.45 น.      ลงทะเบียน 
เวลำ  09.00 น. – 10.30 น.      พิธีเปิดละบรรยำยพิเศษ โดย ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 

กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรม  กระทรวงศึกษำธิกำร 
เวลำ  10.30 น. – 12.00 น.      นโยบำยขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยใช้กลไกลทำงกำรศึกษำ 

โดย วิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดแพร่   
เวลำ  12.00 น.  – 13.00 น.      พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ  13.00 น.  – 16.30 น.      กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  

แนวทำงกำรพัฒนำมำตรกำรภำยในของหน่วยงำนเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
ป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐ โดย วิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดแพร่   

- มำตรำกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม         

    
  
หมำยเหตุ   
     ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
     พักรับประทำนอำหำรว่ำง  เวลำ  10.15 น. – 10.30 น.  และ 14.30 น. – 14.45 น. 
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ที่  ศธ 0295/ว๘๒๘                                                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่                                                             
                                           149 หมู่ 1 ถนนช่อแฮ  ต ำบลนำจักร อ ำเภอเมือง  
                                                                        จงัหวัดแพร่ 54000          
 

                                                            ๑๕    พฤษภำคม  2562  
 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นวิทยำกร 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดแพร่ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ก ำหนดกำรประชุม  จ ำนวน  1 ฉบับ    
               

                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ในฐำนะเป็นหน่วยงำนเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ตระหนักถึงส ำคัญที่จะช่วยท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในวงรำชกำรลดน้อยลง  จึงได้
ด ำเนินกำรจัดท ำ“โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและและควำม
โปร่งใส (ITA) ” ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปีงบประมำณ  2562   เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและเครือข่ำยในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งน ำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผล   
 

                    ในกำรนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ขอเรียนเชิญผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดแพร่และคณะเป็นวิทยำกรบรรยำย โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและและควำมโปร่งใส ( ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  ประจ ำปี
งบประมำณ  2562  (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)   ในวันที่ 2  มิถุนำยน  2562  ณ     ห้องประชุมนครำพำ
วิเลียน  โรงแรมแพร่นครำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    
 

                    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์  และขอขอบคุณ มำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยศิริพันธ์  ขวัญอ่อน) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 

 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
โทร. 0 54 5๙ ๘๒๗๑                                   
โทรสำร. 0 54 5๙ ๘๒๗๒ 

 



-8- 
 

   

 
 
 

 

 

 

 



-9- 
 

ค ากล่าวรายงาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 

(ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ ๒562 
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ 
…………………………………………… 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
           ดิฉันในนำมของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ ขอขอบคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูง ที่กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส(ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ใน
วันนี้ 
           เนื่องจำก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อนุมัติโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติ กำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ ภำยได้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบงำนและ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกกลยุทธที่ ๔ พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิง
สร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้ำประสงค์เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส      ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA)  เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส และธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำน
ภำครัฐตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปร มกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒
564) ภำยใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต" เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ    ที่มี
มำตรฐำน ควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2๓  มกรำคม๒๕๖๑ เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร     ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำตนเอง ด้ำนคุณ
ธรมและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด  โดยใช้แนวทำง และเครื่องมือกำรประเมินตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ชก ำหนด 
           ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนเครือข่ำยต่อต้ำนกำร ทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เห็นควำมส ำคัญท่ีจะช่วยท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รับชั่น   ในหน่วยงำนลดน้อยลง จึง
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ"โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและและ
ควำมโปร่งใส (ITA) " ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและเครือข่ำย
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อม
ทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผล 
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           กำรประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญได้แก่ 
           ๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรุ่งใส ( ITA) ให้กับบุคลำกรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
           ๒. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร ่
           ๓. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำ ที่น ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำรในกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนใน 
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
           ๔. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
โดยผู้เข้ำรับกำรอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน๓๓ คน 
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน ๔2 คน รวมทั้งสิ้น  75  คน 
           กำรจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตประจ ำจังหวัดแพร่ (ป.ป.ช. จังหวัดแพร่) 
           บัดนี้ ได้เวลำสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่ำนได้กล่ำวเปิดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ และบรรยำย
พิเศษในล ำดับต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
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ค ากล่าวเปิด 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 
(ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ ๒562 

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ 

…………………………………………… 
เรียน  รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ผู้อ านวยการกลุ่ม  
           ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง  ที่ได้มำเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดแพร่ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ในวันนี้ 
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยควำม
โปร่งใส ไร้ทุจริต ตำมนโยบำยของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีในกำรส่งเสริม           
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
กิจกรรมในวันนี้เรำมีจุดมุ่งหมำย เดียวกัน คือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ทุกภำคส่วนจะต้องร่วมมือ
ร่วมแรงกันแก้ไข ปัญหำอย่ำงจริงจัง เพ่ือประโยชน์สุขควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรมของทุกคนในโลกใบนี้ 
           "ผม" ในฐำนะผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ขอให้ค ำมั่นที่จะบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ยึดมั่นในควำมถูกต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอ
ภำคโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมรับกำ ตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ด ำเนินกำร ไม่เพิกเฉยที่จะด ำเนินกำรเพ่ือ
ยับยั้งกำรทุจริต และ ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมใดๆ อันอำจเล็งเห็นได้ว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมจะส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกคนปฏิบัติงำน อย่ำงมี
คุณธรรม ควำมโปร่งใส พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและมอบควำมเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่ำง เสมอภำค
และเท่ำเทียม 
           "ผม" ขอแสดงเจตจ ำนง ต่อเพ่ือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ทุกคนว่ำ ผมจะปฏิบัติหน้ำที่
ด้ำนกำรบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร จึงขอให้ค ำม่ันที่จะน ำพำบุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำร
ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และร่วมมือกับทุกภำคส่วน     
ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชน และขอก ำหนดแนวทำงให้บุคลำกรสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ถือปฏิบัติและด ำเนินกำร ดังนี้ 
         ข้อที่ ๑ เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอก 
          เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมตั้งใจ หรือค ำมั่นที่จะน ำพำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต และพร้อมที่จะได้รับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมเจตจ ำนง
ที่ได้แสดงไว้ 
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ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน                   
 ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคน มุ่งม่ันพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำน ดังนี้ 
                ๒.๑ ด้ำนควำมโปร่งใส เป็นกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ ด้วยควำม
สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                       (๑) มุ่งมั่นกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ อย่ำงเคร่งครัด 
                       (๒) ให้ควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนตัวยควำมโปร่งใส โดยยืดหลักควำม
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
                       (๓) ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 
โดยยึดหลักควำมถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
                       (๔) มุ่งมั่นกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส      
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักควำมถูกต้อง ตำมกฎหมำย 
                ๒.๒ ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ผู้บริหำรและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคน มี
ควำมมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อผล              กำร
ปฏิบัติงำน พร้อมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
                       (๑) มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต  โปร่งใสและเที่ยงธรรม  พร้อมรับผิดชอบ 
                       (๒) มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน/ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มใจ กระตือรือร้น มีควำมพร้อม 
ที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  ระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 
                ๒.๓ ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและบุคลำกรสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคน ปฏิบัติตนตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ยึดมั่นในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเกี่ยวกับควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
                       (๒) ยึดมั่นในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมปลอดจำกกำรกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ไม่รับ
สินบนและกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนโดยมิชอบ 
                ๒.๔ ด้ำนวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
แพร่ทุกคน ปฏิบัติตนตำมแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                       (๑) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
แพร่ทุกคนไม่ทนต่อกำรทุจริต อับอำยและเกรงกลัวต่อกำรทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในกำรต่อต้ำน       
กำรทุจริตได้ตำมหลักนิติธรรม ภำระรับผิดชอบโดยยึดหลักควำมถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
                        (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กร 
                        (๓) มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน โดยให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
                ๒.๕ ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน ยึดหลักควำม
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำรบริหำรงำนภำยใน
หน่วยงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                        (๑) มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
                        (๒) มุ่งเน้นกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
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                        (๓) มุ่งนันกำรบริหำรงบประมำณ โดยยึดหลักควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบโปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
                        (๔) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบด้วยควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
                         (๕) ให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน 
                ๒.๖ ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน เพ่ือถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง ๕ ด้ำน ดังกล่ำวให้ผู้บริหำรและ
บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคน ทรำบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                         (๑) สื่อสำรประชำสัมพันธ์ในกำรถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง ๕ ต้ำน ให้ผู้บริหำรและบุคลำกร
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ทุกคน เกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
คุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรต ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ โดยวิธีกำ ร/ซ่องทำงกำรสื่อสำร เช่น            
หนังสือสั่งกำร กำรปิดประกำศ ประกำศทำงเว็บไซด์ เป็นต้น 
                         (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้มีกำรสื่อสำรสองทำง โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ๕ ด้ำน 
           ผมเชื่อมั่นว่ำ วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกำสที่ดี ที่เรำจะได้มำร่วมกันแสดงพลัง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยเริ่มต้นจำกตัวเรำ จำกหน่วยงำนของเรำ ผมเชื่อว่ำ ในท้ำยที่สุดพลังอันบริสุทธิ์ของพวกเรำใน
วันนี้ จะส่งต่อไปสู่กำรสร้ำงพลังระดับชำติและระดับโลก เพ่ือร่วมกันต่อสู้กับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้จงได้ 
           ผมขอเป็นหนึ่งพลังที่จะก้ำวเดินไปพร้อมๆ กับทุกท่ำนในที่นี้และประเทศนี้ขอขอบคุณวิทยำกร ที่ได้
สละเวลำมำให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำประชุมในครั้งนี้ และขออ ำนวยพรให้กำรประชุมปฏิบัติกำรในครั้งนี้จงบรรลุผล
ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ประจ ำ
ปึงบประมำณ ๒๕๖๒  ณ บัดนี้ 
  

 


