
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. ชื่อโครงการ   สร้างความรับรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้  
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้น าผล
การประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บท ฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561 – 2565) 
ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลการด าเนินการประเมินส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตามเกณฑ์การประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จึงจัดท าโครงการ สร้างการรับรู้และเตรียมความ
พร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intigrity and Transparency Assessment:OIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

 
4. เป้าหมายของโครงการ     

เชิงปริมาณ       
          บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 



5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 85 ของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีความพึงพอใจ และ มีความเข้าใจใน 

การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน   

6.1 เสนอโครงการ  
6.2 ประชุมชี้แจง 
6.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
6.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
9.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2564 

ผู้รับผิดชอบ ตค
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มีค
64 

เมย
64 

พค
64 

มิย
64 

กค
64 

สค
64 

กย
64 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารการสร้าง
ความรับรู้การประเมินคุณธรรมและควานโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสง่เสริมการมสี่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 

            กลุ่มอ านวยการ 

 
 



 
10. งบประมาณ  จ านวน     16,850     บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ       
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คนๆละ
100 บาท จ านวน 1 มื้อ 

 1,500     

-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จ านวน 15 
คนๆละ 35 บาท/วัน (2 มื้อ)  

 1,050     

            รวมกิจกรรมที่ 1       2,550       2,550   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ       
1.ค่าอาหารกลางวัน (100x50x1) - 5,000        - - - - 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35x2x50) -      3,500        - - - - 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร (1x300x3)     1,800 -        - - - - 
5.ค่าพาหนะวิทยากร  -     1,500        - - - - 
6.ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารการประชุม - -     2,500 - -- - 
             รวมกิจกรรมที่ 2     1,800      10,000     2,500 14,300 - - 
                  รวม 16,850 

หมายเหตุ: งบประมาณถั๋วจ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง  
ด้านงบประมาณ งบประมาณในการบริหาร จัดการโครงการไม่เพียงพอ 

การบริหารความเสี่ยง 
 ขออนุมัติงบประมาณโครงการเพ่ิมเติม จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และรายงานให้หัวหน้างานทราบ 
เพ่ือด าเนินการหาแนวทางแก้ไข และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตระหนัก
และให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intigrity and Transparency Assessment:OIT) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 



 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายจ าลอง แสนสุภา) 

                  นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางเนติการณ์ โพธินาม) 
        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นายสามารถ ผ่องศรี) 
                                                           รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                (นายครรชิต วรรณชา) 
                                                             ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บันทึกข้อความ    
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   กลุ่มอ ำนวยกำร  โทร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓      

ที.่............................................วันที ่   ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕       

เรื่อง  โครงกำรสร้างความรับรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 เรียน   ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด        
ต้นเรื่อง        
ด้วยกลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร 

สร้างความรับรู้  และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส มีคุณธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้ านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intigrity and 
Transparency Assessment:OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ข้อเท็จจริง   

ด้วยกลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร 
ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร สร้างความรับรู้  และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในห้วงเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  ข้อพิจารณา          
ในกำรนี้  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เห็นควรด ำเนินกำร     

 ดังต่อไปนี้    
๑. อนุมัติโครงกำรฯ 
๒. แจ้งกลุ่มนโยบำยและแผน ทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ขออนุมัติใช้งบกลำงในกำรด ำเนินกำร 
๔. หำกเห็นชอบโปรดพิจำรณำอนุมัติ    

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ       
 

                       (นำยจ ำลอง แสนสุภำ)  
                                        นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
            

 
 



ก าหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
............................................................................ 

 
เวลา ๐๘.๐๐ น.   -  ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมกัน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   ร้อยเอ็ด 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. -  ออกเดินทางไป ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดย รถตู้ส านักงาน 

   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. -  ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. -  รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -  ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งอารยะธรรม ต่างๆ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.   -  เดินทางกลับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดย รถตู้ส านักงาน 

   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
         ........................................................................... 
 
หมายเหตุ : เวลอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด   กลุ่มอ ำนวยกำร  โทร ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓   

ที.่............................................วันที ่  ๒๓  มกรำคม  ๒๕๖๒   

เรื่อง  โครงกำร พัฒนาบุคลากรส าหรับผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
เรียน   ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด    

ต้นเรื่อง    
ตำมท่ี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดท ำโครงกำรพัฒนาบุคลากรส าหรับ ผู้อ านวยการ 

กลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน   มีความรู้  
ความเข้าใจระบบการด าเนินงาน  เกี่ยวกับการบริหารงาน เพ่ือน ามาบูรณาการปรับใช้ในส านักงาน นั้น 
    

ข้อพิจารณา  
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เห็นควรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้   

๑. อนุมัติโครงกำรพัฒนาบุคลากรส าหรับ ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๒. แจ้งผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบ 
๔. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
๕. ขออนุญาตให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปราขการ 
๖. ขออนุญาตใช้บันทึกนี้แทนหนังสือเวียน 
๗. หำกเห็นชอบเห็นพิจำรณำลงนำม  

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

      
                       (นำงอรอนงค์  ขวำป้องใต้) 

                                            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ ศธ ๐๒๑๐๒/               ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด        
               ถนนแจ้งสนิท   ต ำบลเหนือเมือง    
                อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐        

                 ๒๓  มกรำคม  ๒๕๖๒       

เรื่อง   โครงกำรพัฒนาบุคลากรส าหรับผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรียน   ศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ด้วย  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดท ำโครงกำรพัฒนาบุคลากรส าหรับ ผู้อ านวยการ 
กลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน   มีความรู้  
ความเข้าใจระบบการด าเนินงาน  เกี่ยวกับการบริหารงาน เพ่ือน ามาบูรณาการปรับใช้ในส านักงาน 

  ในการนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอควำมอนุเครำะห์ ศึกษำดูงำนในหน่วยงำน
ของท่ำน ในวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำนจ ำนวน ๑๐ ท่ำน   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ท่าน ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ต่อไป 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
โทร.  ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
โทรสำร  ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓ 
 
 
 
 
 



 


