
 
 

๑.  กิจกรรม  :  สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๒. ตัวช้ีวัดโครงการภาพรวม  :  จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม    

จำนวน  ๓๔  คน 
๓. แนวทางการดำเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ “โครงการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ”   
แนวทางท่ี  ๑  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน 
แนวทางท่ี  ๒  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ประชาชน  หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการต่อต้าน       
                     การทุจริต 
แนวทางท่ี  ๓  :  การปลุกจิตสำนึกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๖๔ 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมที่ซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA  ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ร้อยละ  ๙๕ 

 จำนวนบุคลากรท ี ่ เข ้าร ่วมอบรม       
มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ 
ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยถึงเกษียณ  
ร้อยละ  ๙๐  
 

ร้อยละ  ๙๐ 

 

๕. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแนวทาง 
แนวทางท่ี  ๑  :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
                     ของหน่วยงาน 

- ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ร้อยละ  ๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖. โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้  
“โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ”   

          หน่วยงาน  :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

แนวทางการดำเนินการที่  ๑ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เบอร์โทรศัพท์ 

๑ ขับเคลื่อนการดำเนิน 
งานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน   
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

๓.๑  เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่  
๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่มีความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ 
ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยถึง
เกษียณ   

๔๐,๐๐๐  บาท นางสาวบุษบา  สุกแก้ว 
081 8886242 

 

๗. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ๑. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   

                     ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

๒. หลักการและเหตุผล การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครองและ        
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ      
ในระยะ  20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยกำหนดเป็นโมเดลพัฒนา
ประเทศ  4.0  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา  สร้างความเข้มแข็งจากภายใน  เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก   สร้างคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื ้อกูลและแบ่งปัน และได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  คือ มีความจงรักภักดีสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรม      
ทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย  ไปใช้ในการดำรงชีวิต และสนับสนนุให้



 
 

สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมรณรงค์  และให้ความสำคัญ
ต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศ  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติ  ที่กำหนดให้หน่วยงานในภาครัฐมุ่งแก้ไขปัญหา       
การทุจริตโดยจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และส่งเสริมสนับสนุน            
ให้มีพฤติกรรมให้ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  มีความจงรักภักดีสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขึ้น   

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

               ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยถึงเกษียณ   
          4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

          บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน   34    คน 

          5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

     ๕.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ  ๙๕ 
               ๕.2 บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยถึงเกษียณ  ร้อยละ  8๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   

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. 1.เสนอโครงการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน   
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่   ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เพ่ือของบประมาณ  

            

๒. กำหนดแผนงานและ 
รายละเอียดโครงการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
           

3. แต่งตั้งคณะทำงาน             
4.  4.1  ประชุมขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ  (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่  จำนวน ๓ ครั้ง  
4.2 อบรม คุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ 
ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยถึง
เกษียณ   
4.3 เปิดเผยข้อมูลดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะ  (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่  

 
 

          

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)  

๑ มีนาคม  2564  -  30  กันยายน  2564 
สถานที่ดำเนินงาน  จังหวัดแพร่  

8. งบประมาณ ๔๐,๐๐0 บาท (สีห่ม่ืนบาทถ้วน)  พร้อมระบุรายละเอียด (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) งบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   
1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน ๓ ครั้ง  
          - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจำนวน   
๓ มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 34  คน 
          - ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อๆ ละ 120  
บาท จำนวน 34  คน 
2. อบรม คุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ ทำงานอย่างไร       
ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ   
- ค่าวิทยากร จำนวน  5  ช.ม.ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน  1  คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 5๐  
บาท จำนวน ๓๔  คน 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ ๒๔0  
บาท จำนวน ๓๔  คน 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ  

๔๐,๐๐0  
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๕,๑00 
 

1๒,๒๔0 
 
 
 
 
 
 

๓,๔00 
 

8,๑๖0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,๑00 
5,000 

 รวม ๔๐,๐๐0 ๓,000 ๒๘,๙๐0 8,๑00 
 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. จัดทำเอกสารสรุป  

รายงานผล 
         

 
  



 
 

ความเสี่ยง :  ภาระงานหน่วยงานอื่นที่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
การบริหารความเสี่ยง :  กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
                            :  ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการฯ  

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

          1.  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   
 2. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   มีความรู้เรื ่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยถึงเกษียณ   
 

 
  

 

 

 

 

ผูป้ระสานงาน  ชื่อ - สกุล นางสาวบุษบา  สุกแก้ว 
ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์   054 598271        โทรสาร 054 598 272 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่  081 8886242 
e-mail  :  busabasukkae@gmail.com 
 


