
ศึกษาธิการจังหวดัแพร่แพร่ ติวเข้มประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) 

2 มิถุนายน 2562 

 
 
         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา ต าบล
ในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมีบุคลากรในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จ านวน 33 คน 
และบุคลากรโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จ านวน 42 คน รวมเข้าผู้เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ จ านวน 75 คน 
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            ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส( ITA) ให้กับบุคลากร
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพ่ือ
พัฒนาการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหาราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และ



โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ที่
น าไปสู่การจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

  
 



 



 

ค ากล่าวรายงาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 

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

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

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
           ดิฉันในนามของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ใน
วันนี้ 
           เนื่องจาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ภายได้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกลยุทธที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าประสงค์เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA)  เพ่ือสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปร มการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒
564) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ    ที่มี
มาตรฐาน ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2๓  มกราคม๒๕๖๑ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและให้หัวหน้าส่วนราชการ     ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้านคุณ
ธรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ชก าหนด 
           ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความส าคัญท่ีจะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่น   ในหน่วยงานลดน้อยลง จึง
ได้ด าเนินการจัดท า"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและและ
ความโปร่งใส (ITA) " ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและเครือข่าย
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม
ทัง้น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผล 
 
 
 



 
           การประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์ที่ส าคัญได้แก่ 
           ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปรุ่งใส ( ITA) ให้กับบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
           ๒. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
           ๓. เพ่ือให้ไดข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ที่น าไปสู่การจัดท ามาตรการในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนใน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
           ๔. เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
โดยผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จ านวน๓๓ คน 
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จ านวน ๔2 คน รวมทั้งสิ้น  75  คน 
           การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าจังหวัดแพร่ (ป.ป.ช. จังหวัดแพร่) 
           บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และบรรยาย
พิเศษในล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ากล่าวเปิด 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ 

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

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

เรียน  รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ผู้อ านวยการกลุ่ม  
           ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันนี้ 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ไร้ทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการส่งเสริม          
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
กิจกรรมในวันนี้เรามีจุดมุ่งหมาย เดียวกัน คือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือ
ร่วมแรงกันแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์สุขความเท่าเทียมและเป็นธรรมของทุกคนในโลกใบนี้ 
           "ผม" ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ขอให้ค ามั่นที่จะบริหารงานด้วย
ความซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอ
ภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมรับกา ตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ด าเนินการ ไม่เพิกเฉยที่จะด าเนินการเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต และ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ อันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมจะส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกคนปฏิบัติงาน อย่างมี
คุณธรรม ความโปร่งใส พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่าง เสมอภาค
และเท่าเทียม 
           "ผม" ขอแสดงเจตจ านง ต่อเพ่ือนบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่
ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ จึงขอให้ค าม่ันที่จะน าพาบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน     
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวย
ความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และขอก าหนดแนวทางให้บุคลากรสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
         ข้อที่ ๑ เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอก 
          เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านง
ที่ได้แสดงไว้ 
 
 



ข้อ ๒ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน                   
 ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน มุ่งม่ันพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน ดังนี้ 
                ๒.๑ ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความ
สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                       (๑) มุ่งมั่นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
                       (๒) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตัวยความโปร่งใส โดยยืดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
                       (๓) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
                       (๔) มุ่งมั่นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส      
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย 
                ๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน มี
ความมุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผล              การ
ปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
                       (๑) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต  โปร่งใสและเที่ยงธรรม  พร้อมรับผิดชอบ 
                       (๒) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
                ๒.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
                       (๒) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับ
สินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
                ๒.๔ ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ทุกคน ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                       (๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้าน      
การทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
                        (๒) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
                        (๓) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
                ๒.๕ ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 



                        (๑) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
                        (๒) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
                        (๓) มุ่งนันการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
                        (๔) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
                         (๕) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
                ๒.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ดังกล่าวให้ผู้บริหารและ
บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                         (๑) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง ๕ ต้าน ให้ผู้บริหารและบุคลากร
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการต าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีกา ร/ซ่องทางการสื่อสาร เช่น            
หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซด์ เป็นต้น 
                         (๒) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้าน 
           ผมเชื่อมั่นว่า วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี ที่เราจะได้มาร่วมกันแสดงพลัง ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยเริ่มต้นจากตัวเรา จากหน่วยงานของเรา ผมเชื่อว่า ในท้ายที่สุดพลังอันบริสุทธิ์ของพวกเราใน
วันนี้ จะส่งต่อไปสู่การสร้างพลังระดับชาติและระดับโลก เพ่ือร่วมกันต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้จงได้ 
           ผมขอเป็นหนึ่งพลังที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆ กับทุกท่านในที่นี้และประเทศนี้ขอขอบคุณวิทยากร ที่ได้
สละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ และขออ านวยพรให้การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้จงบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจ า
ปึงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ บัดนี้ 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและและความ

โปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

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

 
 

เวลา  08.00 น. – 08.45 น.      ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 น. – 10.30 น.      พิธีเปิดละบรรยายพิเศษ โดย ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรม  กระทรวงศึกษาธิการ 
เวลา  10.30 น. – 12.00 น.      นโยบายขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกลทางการศึกษา 

โดย วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแพร่   
เวลา  12.00 น.  – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น.  – 16.30 น.      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนามาตรการภายในของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดย วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแพร่   

- มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม         

    
เวลา  08.00 น. – 08.45 น.      ลงทะเบียน 
 

หมายเหตุ   
     ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตาความเหมาะสม 
     พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา  10.15 น. – 10.30 น.  และ 14.30 น. – 14.45 น.  

 
 


