
 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ 

                      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ  (Integrity Transparency 
Assessment : ITA)  ได้เริ ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยสำนักงาน 
ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงานภาครัฐ  
(Integrity Transparency Assessment : ITA)  เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  ตั้งแต่การบริหาร งานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน  มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน  ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เห็นสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  จึงได้
ดำเนินการจัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562   เพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเครือข่าย
ในพื้นที ่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ       
พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  
                      ในการนี ้ ขอขอบพระคุณผู ้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ภาครัฐ  (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนสำเร็จ  
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ตุลาคม 2562 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

1. ชื่อหน่วยงาน  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

          ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใส  (ITA)  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562 
 

3. สถานะโครงการ   
    โครงการใหม่ 
 

4. หลักการและเหตุผล  
              ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ได้มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จำนวน ๖ ด้าน  ดังนี้  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง  ๒) ความสามารถในการแข่งขัน  ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์   ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   ๕) การสร้างความเติบโต           บน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ  ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน  ยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรมข้าราชการเป็นหลัก  มีการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาองค์กรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์กรและบุคคลากรในสังกัด ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการประเมินคุณธรรม      และความ
โปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ  (Integrity Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้น
มาถึงปัจจุบัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมใน
การดำเนินงาน ITA เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  
ตั ้งแต่การบริหาร งานของผู ้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ภายในหน่วยงานมีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน  ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จาก
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
              คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  โดยใช้แนวทาง และเครื ่องมือการประเมินตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
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              ในการนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เล็งเห็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  
จึงได้ดำเนินการจัดทำ“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใส (ITA) ” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562   เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเครือข่าย
ในพื้นที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม
ทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

5. วัตถุประสงค์ 
              ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ให้กับบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                     
              ๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                     
              ๓. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ที่นำไปสู่การจัดทำมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่                     
              ๔. เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
              บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชนในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน 42 คน  รวมทั้งสิ้น  75 คน       
 กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการได้จริง 

              บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชนในสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  42   เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  

 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการที่กำหนด 

          เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชน

ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  42  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  

 เชิงคุณภาพ  ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผ่านการประเมินร้อยละ  80 ขึ้นไป  
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8. ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : 
                    1. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ชี้แจงโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ  2562  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่   และแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562         
ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ที่  157/2562  ลงวันที่  2  เมษายน  2562 
                    2. ประชุมผู ้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  กำกับ  ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562  วันที่  7  พฤษภาคม  2562   ณ ห้องประชุมกวีรัตน์  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
                    3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562   วันที่  2  มิถุนายน  2562 ณ 
ห้องประชุม  นคราพาวิเลียน  โรงแรมแพร่นครา  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  
                    4. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  กำกับ  ติดตาม  ทบทวน
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562  วันที่  4  มิถุนายน  2562   ณ ห้องประชุมกวีรัตน์  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
                    5. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต ส่ง
ข้อมูลตามตัวชี้วัดให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง   
                    6. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต                           
นำเสนอข้อมูลให้รองศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง                                                                      
                    7. ศึกษาธิการจังหวัด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำขึ้นเว็ปไซด์ เปิดเผยข้อมูลทาง  
www.phraepeo.go.th/main/?page_id=2410  เมือ่วันที่  9 กรกฎาคม  2562 
 
9. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับ  ๖๐,๐๐๐  บาท     
 งบประมาณท่ีใช้ไป  53,700  บาท 
 
10. ปัญหา อุปสรรค 
                    1. ภารกิจของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีมาก 
                    2. บุคลากรมาจากหลายหน่วยงาน  ต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
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11. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
                    การดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562   
                    เชิงปริมาณ   บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนเอกชนในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  รวมทั้งสิ้น  66 คน       
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                    เชิงคุณภาพ 
               บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตมากขึ้น สามารถ
นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก         
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ภาคผนวก 

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

3. กำหนดการ / คำกล่าวรายงาน / คำกล่าวเปิดงาน 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

- หนังสือเชิญประชุม / บันทึกข้อความ 

- หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือตอบรับวิทยากร 

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  

6. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

7. หนังสือราชการ  เรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8. หนังสือแจ้งผลการประเมิน ITA  จาก สป. 
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ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562 

 

 
       นางสาวรัตน์สุดา  เอิดโทง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแพร่ 

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562 
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โครงการ      ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใส  

                 (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562 
หน่วยงาน/กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวบุษบา  สุกแก้ว  และคณะ  
ระยะเวลาดำเนินการ      1  กุมภาพันธ์  2562 – 30 กันยายน 2562  
............................................................................................................................. ....................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ได้มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศให้มีความมั่ งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จำนวน 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 ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการภาครัฐ  (Integrity Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดย
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน ITA 
เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  ตั้งแต่การบริหาร งาน
ของผู ้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ภายในหน่วยงาน  มีการประเมิน “ระบบงาน” และ 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน  ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 
 ในการนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เล็งเห็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  
จึงได้ดำเนินการจัดทำ“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและและ
ความโปร่งใส (ITA) ” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2562   เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
เครือข่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลากรของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                    
 ๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                     
 ๓. เพื่อให้ได้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ที่นำไปสู่การจัดทำมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่                     
 ๔. เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
             
3. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชนในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน 42 คน  รวมทั้งสิ้น  75 คน       
         
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  33  คน  โรงเรียนเอกชน
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  
 เชิงคุณภาพ  ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ผ่านการประเมินร้อยละ  80    
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5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินการ 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. กำหนดแผนงานและ 
รายละเอียดโครงการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
           

3. ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม 
พัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงศึกษาเพ่ือสนับ 
สนุนการขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค  

            

๓.  แต่งตั้งคณะทำงาน  
 

          
๔. ดำเนินการประชุมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ  2562  
จำนวน 1 วัน 

         
 

  

๕. จัดทำเอกสารสรุป  
รายงานผล 

            

๖. เตรียมรับการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
จากหน่วยงานส่วนกลาง 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๒  
 
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. ค่าจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม 
จำนวน 80 ชุด 

   8,000 

5. ค่าจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน  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   
 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน  เพื่อบุคลากรจะได้วางแผนการทำงานและการเข้าร่วมอบรมได้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว 
 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
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