
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                   ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงาน       
                   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ที ่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ((12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศกึษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (1. ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน) 
    (2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม) 
    (3. ด้านความร่วมมือ) 
    (4. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ............................................................................................................ .......................) 
7. หลักการและเหตุผล  
1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก    
เพ่ือเป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐจะถูกกำหนด
จาก ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง           
มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปรากฏอยู่ใน ยุทธศาสตร์ ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  



เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่    
ในการกำกับหรือใน การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาล             
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่ง ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัว               
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่    
และระบบการทำงาน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้                

ในยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็นพัฒนา ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ คือ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)         
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการ
พัฒนาระบบเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม 
“คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของ
แต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต
เพ่ือ สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  “ระบบ”โดย     
การสร้างนวัตกรรม การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้    
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  
                    ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565    ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity and   
Transparency Assessment : OIT)   และส่งเสริมสนับสนุน ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม การทุจริต จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน    
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data  Integrity 
and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  3  ครั้ง   
 

    9.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ร้อยละ 100ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน         
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
andTransparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data  Integrity and  
Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .  
           บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  34 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
            1. ประชุมการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open  Data  Integrity and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
           2. ตรวจสอบข้อมูล 
           3. การเปิดเผยข้อมูล 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
          1.  นายอดลุ  เทพกอม  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประกาศเจตจำนงสุจริต  
          2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    (Open  Data  
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2564 
ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
         3.  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
         4  . ประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    (Open  Data  
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์   
2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 



15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ด้านการ
เปิดเผยข้อมลูสาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  30  
ธันวาคม  2564 ณ หอประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
2. ประชุมติดตามการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์   2565 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 

 3 2 66.66 

เชงิคุณภาพ  
1.  ร้อยละ  94.11  ของ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมชี้แจง
การดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน

 3 2 66.66 



ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  30  
ธันวาคม  2564 ณ หอประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
2. ร้อยละ  100 ประชุม
ติดตามการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์   2565 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

        
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

 12,000  7,040 2,970   
แหลง่งบประมาณ   งบดำเนินงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              ไม่มี 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
        19.1 ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  
Data  Integrity and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
        19.2 ตรวจสอบข้อมูล 
        19.3 การเปิดเผยข้อมูล 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
21. ผู้รายงาน   นางสาวบุษบา  สุกแก้ว   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร  ๐ ๕๔๕๙ ๘๒๗๒  E–mail :  busabasukkaew@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่   30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 


