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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด�านป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ภายใต� “โครงการต1อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ”ป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานประจําป& พ.ศ. 2564 

 
๑. กิจกรรม : สร�างกลไกป�องกันการทุจริตให�เข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. ตัวช้ีวัดโครงการภาพรวม : จํานวนบุคลากรเข�าร,วมกิจกรรมต,อต�านการทุจริตและส,งเสริมคุณธรรม 4,75๐ คน  
 

๓. แนวทางการดําเนินการเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณภายใต� “โครงการต,อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ” ประกอบด�วย  ๓ แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี ๑ : การส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA) ของหน�วยงาน  
แนวทางท่ี ๒ : การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของบุคลากร ประชาชน หรือผู+ท่ีเก่ียวข+องในการต�อต+านการทุจริต 
แนวทางท่ี ๓ : การปลุกจิตสํานึกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให+ยึดม่ันความซ่ือสัตย6สุจริต 
 

๔. เป�าหมายและตัวช้ีวัด 
เป�าหมาย ตัวช้ีวัด ป& ๒๕๖4 

บุคลากรประชาชน หรือ 
ผู�ท่ีเก่ียวข�องมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย=สุจริต 

ร+อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน�วยงาน ร�อยละ 75 
จํานวนบุคลากรท่ีเข+าร�วมกิจกรรมต�อต+านการทุจริตและ
ส�งเสริมคุณธรรมของหน�วยงาน 

 

บุคลากร ประชาชน หรือผู+ท่ีเก่ียวข+องมีวัฒนธรรม ค�านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต�อต+านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

 

๕. ค,าเป�าหมายตัวช้ีวัดของแต,ละแนวทาง 
          แนวทาง ๑ : การส,งเสริมการมีส,วนร,วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใส (ITA) ของหน,วยงาน 
 ตัวช้ีวัด 
  - ร+อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน�วยงาน ร+อยละ 75         
 แนวทาง ๒ : การส,งเสริมการมีส,วนร,วมของบุคลากร ประชาชน หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในการต,อต�านการทุจริต 
 ตัวช้ีวัด 
                     - จํานวนบุคลากรท่ีเข+าร�วมกิจกรรมต�อต+านการทุจริตและส�งเสริมคุณธรรมของหน�วยงาน  
          แนวทาง ๓ : การปลุกจิตสํานึกเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมให�ยึดม่ันความซ่ือสัตย=สุจริต 
             ตัวช้ีวัด 
                    - บุคลากร ประชาชน หรือผู+ท่ีเก่ียวข+องท่ีมีวัฒนธรรมค�านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม 
   ต�อต+านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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๖. แบบฟอร?มเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณภายใต� “โครงการต,อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ” 

หน,วยงาน : สํานักงานศึกษาธิการภาค ๘ 

แนวทางการดําเนินการท่ี ๑ 
การส,งเสริมการมีส,วนร,วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใส (ITA) ของหน,วยงาน 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ วัตถุประสงค= งบประมาณ 
ผู�รับผิดชอบ 
เบอร=โทรศัพท= 

๑. โครงการสร�างการรับรู�และเตรยีมความ
พร�อมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  
 

๑.เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� 
ความเข�าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร%งใสใน
การดําเนินงานของหน%วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) ตระหนัก
และให�ความสําคัญในเรื่อง            
การดําเนินงานอย%างโปร%งใส  
มีคุณธรรมเปHนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล                
๒.โครงการสร�างการรับรู�และ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร� อ ม ก า ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด 

5๐,๐๐๐ จุฑามาศ  ช%อคง 
(0802092884) 

หมายเหตุ (ข�อ 1-4 ขอให�หน1วยงานท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการให�ครบทุกข�อ) 
 ๑. ขอให+หน�วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรมตาม ๓ แนวทางดังกล�าว โดยไม�จําเป=นต+องเสนอครบทุกแนวทาง 
และกรุณาแนบรายละเอียดโครงการพร+อมตัวคูณค�าใช+จ�ายเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรด+วย 

 ๒. โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวงเงินงบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท  

 3. โปรดระบุแนวทางการดําเนินงานและกลุ%มเปUาหมายของโครงการ (จํานวนผู�เข�าร%วมโครงการดังกล%าว : คน) 
ให�ชัดเจน หากไม%ระบุอาจจะมีผลต%อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล%าว  
 4. ให+จัดส�งเอกสารเป=นไฟล6 Word ทาง e-mail: acc.moe.go.th@gmail.com ภายในวันท่ี 26 มีนาคม  
๒๕๖4 

 5. ผู+ประสานงาน : นางสาวพรมนันท6 เตียวเจริญชัย / นายสกลพงศ6 มุ�ยบง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖2              

โทรสาร  ๐ ๒๖๒๘ ๖๑38 
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๗. แบบฟอร=มรายละเอียดโครงการ ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสร�างการรับรู�และเตรียมความพร�อมการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการ 
ดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
2. หลักการและเหตุผล  
                    สํานักงานคณะกรรมการปUองกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได�พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปHนมาตรการปUองกันการทุจริต และเปHนกลไกในการสร�างความตระหนักให�
หน%วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย%างโปร%งใสและมีคุณธรรม โดยใช�ชื่อว%า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงแผนแม%บท
ภายใต�ยุทธศาสตร\ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต%อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได�นําผล
การประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและค%าเปUาหมายของแผนแม%บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
กําหนดค%าเปUาหมายให�หน%วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผ%านเกณฑ\ (๘๕ คะแนนข้ึนไป) ไม%น�อยกว%าร�อยละ 80 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได�นําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของ
หน%วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลดําเนินการประเมินสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามเกณฑ\การประเมิน ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปbดเผยข�อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 การปUองกันการทุจริต 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ได�ตระหนักและเห็นความสําคัญในการประเมินคุณธรรม
และความโปร%งใส%ในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (ITA) จึงจัดทําโครงการสร�างการรับรู�และเตรียมความ
พร�อมการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ประจําปc
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
3. วัตถุประสงค?  
 3.1 เพ่ือให�บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีความรู� ความเข�าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ตระหนักและให�ความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานอย%างโปร%งใส มีคุณธรรมเปHนไปตามหลักธรรมมาภิบาล   
           3.2 เพ่ือส%งเสริมให�ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีส%วนร%วมในการปUองกันและปราบปราม              
การทุจริต  
  3.3 เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงาน
ภาครัฐ ด�านการเปbดเผยข�อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ประจําปcงบประมาณ พ.ศ.2564  

4. เป�าหมาย/กลุ1มเป�าหมายของโครงการ 
 บุคลากรสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 50 คน  
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5. ตัวช้ีวัดและค1าเป�าหมายของโครงการ 
 5.1 ผู�เข�าร%วมโครงการไม%น�อยกว%าร�อยละ 80 
 5.2 ผู�เข�าร%วมโครงการมีความพึงพอใจไม%น�อยกว%าร�อยละ 85   
 5.3 ผลคะแนนการประเมิน ITA ของหน%วยงาน ร�อยละ 75  
6. วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

6.1 จัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 แต%งต้ังคณะทํางานและประชุมเตรียมความพร�อม 
 6.3 ประสานวิทยากรและสถานท่ีในการจัดประชุม 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ป&)  เมษายน  2564 - 30 กันยายน 2564 

8. งบประมาณ  40,000  บาท รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านคุณธรรมและความ
โปร%งใสของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดและเตรียมความพร�อมเข�ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ ด�านการเปbดเผยข�อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ประจําปcงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 3,300 บาท (จํานวน 50 คน) 
 

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
- ค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม (50 บาท  X 2 ม้ือ X 50 คน  X 1 ครั้ง)  5,000 
- ค%าอาหารกลางวัน (120 บาท  X 1 ม้ือ X 15 คน  X 1 ครั้ง) 1,800 
- ค%าวัสดุอุปกรณ\   

รวม 3,300 
หมายเหตุ ขอถัวจ%ายทุกรายการตามท่ีจ%ายจริง 
 

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร�างการรับรู�การประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในของหน%วยงาน
ภาครัฐ (ITA) บประมาณ 46,700บาท 

หมวดงบรายจ1าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร�างการรับรู�การประเมินคุณธรรมและความโปร%งใส 
- ค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม (50 บาท  X 51 คน X 2 ม้ือ) (รวมวิทยากร) 5,100 
- ค%าอาหารกลางวัน (300 บาท X 51 คน X 1 ม้ือ) (รวมวิทยากร) 15,300 
- ค%าตอบแทนวิทยากร (บุคคลภาครัฐ) ( 600 บาท X 1 คน X 6 ชม.) 3,600 
- ค%าวัสดุอุปกรณ\ 10,000 
กิจกรรม ประชุมเตรียมความพร�อมเพ่ือรับเตรียมความพร�อมการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใส 
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หมวดงบรายจ1าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
- ค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม (50 บาท  X 20 คน X 2 ม้ือ)  2,000 
- ค%าอาหารกลางวัน (300 บาท X 20 คน X 1 ม้ือ)  6,000 
- ค%าวัสดุอุปกรณ\ 4,700 
หมายเหตุ ขอถัวจ%ายทุกรายการตามท่ีจ%ายจริง 
9. การวิเคราะห?ความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : กลุ%มเปUาหมายของโครงการติดภารกิจไม%สามารถเข�าร%วมโครงการ 
 การบริหารความเสี่ยง : กําหนดระยะการจัดโครงการพร�อมแจ�งกลุ%มเปUาหมายล%วงหน�า 2 สัปดาห\ 
10. หน1วยงานรับผิดชอบ กลุ%มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
11. ผลท่ีคาดว1าจะได�รับ  
 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด มีความรู�ความเข�าใจเกณฑ\การประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตระหนัก           
และให�ความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานอย%างโปร%งใส มีคุณธรรมเปHนไปตามหลักธรรมมาภิบาล                 
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