
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อสวนราชการ/หนวยงาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของสวนราชการ/หนวยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหลงอ่ืน (โปรดระบุ).................................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
ดวยยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดมีวิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศาสตรชาติ 20 ป จำนวน 6 ดาน ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรชาติ
ดานความม่ังคง 2) ความสามารถในการแขงขัน 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ดานการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) การสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม         
6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และพ.ร.บ.บริหารราชการแผนดิน ยึดกฎระเบียบ
ของประมวลจริยธรรมขาราชการเปนหลัก มีการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคกรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรและบุคลากรในสังกัด ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment 
: ITA) ซึ ่งการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ ่มดำเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนตนมาถึงปจจุบัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก     
เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงาน
อยางโปรงใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน ITA เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหาร และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนได
จากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานให        
ความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ               
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 และใหหัวหนาสวนราชการใหความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ดานคุณธรรม
และความโปรงใสอยางเครงครดั โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 

ในการน ี ้  สำน ักงานศ ึกษาธ ิการภาค 9  ในฐานะเป นหน วยงานเคร ือข ายต อต  านการท ุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นกลไกสำคัญที่จะชวยทำใหปญหาการทุจริตคอรรัปชันในวงราชการลดนอยลง จึงได
ดำเนินการจัดโครงการ “สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการใหบริการ
ใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 



5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื ่อสรางความรู  ความเขาใจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ใหกับบุคลากรของ 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
  5.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
  5.3 เพื่อเตรียมความพรอมการประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค  9 

6. ตัวชีว้ัดและเปาหมายของโครงการ (ท่ีกำหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกำหนด)  บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จำนวน ๕๐  คน 

6.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกำหนด)   
      1.  มีมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
      2.  มีระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

7. กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง)  
7.๑  เขารวมประชุมกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

 7.๒  กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการขออนุมัติโครงการ 
 7.๓  แตงตั้งคณะทำงาน 
 7.๔ ดำเนินการอบรมใหความรูกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 7.5 ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตานโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 
 7.6 จัดทำเอกสารสรุปรายงานผล 

8. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม ๒๕๖3  

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) ……………………………………….........................................................……………….… 
 9.๒ ผลลัพธ (ท่ีเกิดข้ึนจริง) ………………………………………………………….......................................................... 
** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ  

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด จำนวน 50,000 บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใชในไตรมาส จำนวน - บาท 

๑1. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
11.1 ปญหา อุปสรรค  บุคลากรอาจไมสามารถรวมกิจกรรมไดครบทุกคน  เนื่องจากติดภารกิจราชการ 
11.2 ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................... 

12. ผูรายงาน นางสาววิริยาภรณ  เฉิดฉันทพิพัฒน  ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
      โทรศัพท 038 - 512190  โทรสาร 038 - 512191  E-mail: ………...................………………. 

13. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 


