
โครงการ      ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

                 (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
หน่วยงาน/กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวบุษบา  สุกแก้ว  และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ      1  กุมภาพันธ์  2562 – 30 กันยายน 2562  
............................................................................................................................. ....................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ได้มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จ านวน ๖ ด้าน  ดังนี้  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง  ๒) ความสามารถในการแข่งขัน  ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์   ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   ๕) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ  ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ 

พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน  ยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรมข้าราชการเป็นหลัก  มีการบริหารจัดการ

องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาองค์กรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

และบุคคลากรในสังกัด ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  

การด าเนินการภาครัฐ  (Integrity Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 

โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก

ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการด าเนินงาน 

ITA เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  ตั้งแต่การบริหาร 

งานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีการประเมิน “ระบบงาน” และ 

“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน  ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มี  

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้

ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง  

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 

ป.ป.ช. ก าหนด 
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 ในการนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เล็งเห็นกลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  

จึงได้ด าเนินการจัดท า“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและและ

ความโปร่งใส (ITA) ” ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจ าปีงบประมาณ  2562   เพ่ือเป็นการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและเครือข่าย

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง

น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลากรของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                     
 ๒. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                     
 ๓. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ที่น าไปสู่การจัดท ามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่                     
 ๔. เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
             

3. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จ านวน  33  คน  โรงเรียนเอกชนในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จ านวน 42 คน  รวมทั้งสิ้น  75 คน       
         

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จ านวน  33  คน  โรงเรียนเอกชนใน

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  

 เชิงคุณภาพ  ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้นร้อยละ  80    
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5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม 
ประชุมกับศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อต้านการ 
ทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ 

            

๒. ก าหนดแผนงานและ 
รายละเอียดโครงการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
           

3. ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม 
พัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงศึกษาเพ่ือสนับ 
สนุนการขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค  

            

๓.  แต่งตั้งคณะท างาน  
 

          
๔. ด าเนินการประชุมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  ประจ าปี
งบประมาณ  2562  
จ านวน 1 วัน 

         
 

  

๕. จัดท าเอกสารสรุป  
รายงานผล 

            

๖. เตรียมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
จากหน่วยงานส่วนกลาง 

            



๔ 

 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณ  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดขอถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้  
 
ที ่ รายการ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) 

60,000    

1. - ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 คนๆ ละ 1 ชั่วโมง 
30 นาที  ชั่วโมงละ  600 บาท) เป็นเงิน 
1,800  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ  600 บาท) เป็นเงิน 3,600  บาท  

 5,4๐๐   

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(๗๕ คน x 2 มื้อ x ๕๐ บาท) 

  7,500  

3. ค่าอาหารกลางวัน  
(๗๕ คน x 1 มื้อ x 3๐๐ บาท) 

  22,5๐๐  

4. ค่าจัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม 
จ านวน 80 ชุด 

   8,000 

5. ค่าจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน  80 ใบๆ
ละ  90  บาท   

   7,200 

6. ค่าวัสดุ อุปกรณ์    9,400 
รวม  5,400 30,000 26,400 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 บุคลากรอาจไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน  เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
 การบริหารความเสี่ยง   
 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน  เพ่ือบุคลากรจะได้วางแผนการท างานและการเข้าร่วมอบรมได้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว 
 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
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๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑0.๑  บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๑0.๒ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่มีกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการด าเนินงาน 
 ๑0.๓ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ไดน้ าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


