แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
๑. ชื่อสวนราชการ/หนวยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
ส งเสริ มการมีสวนรวมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3. งบประมาณ 



งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของสวนราชการ/หนวยงาน)
งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
งบประมาณจากแหลงอื่น (โปรดระบุ)..................................................................................

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
ดวยยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดมีวิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศาสตรชาติ 20 ป จำนวน 6 ดาน ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรชาติ
ดานความมั่งคง 2) ความสามารถในการแขงขัน 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ดานการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) การสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป นมิตรตอสิ ่งแวดล อม
6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และพ.ร.บ.บริหารราชการแผนดิน ยึดกฎระเบียบ
ของประมวลจริยธรรมขาราชการเปนหลัก มีการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคกรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรและบุคลากรในสังกัด ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment
: ITA) ซึ ่ งการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดเริ่มดำเนิน การใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนตนมาถึงปจจุบัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิ งบวก
เพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงาน
อยางโปรงใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน ITA เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหาร และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหนวยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนได
จากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
คณะรั ฐ มนตรี ได ม ี ม ติ เ มื ่ อวั น ที ่ 23 มกราคม 2561 เห็น ชอบใหห นว ยงานภาครั ฐ ทุก หนว ยงานให
ความร ว มมื อ และเข า ร ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 และใหหัวหนาสวนราชการใหความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ดานคุณธรรม
และความโปรงใสอยางเครงครัด โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามทีส่ ำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
ในการนี ้ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 9 ในฐานะเป น หน ว ยงานเครื อ ข า ยต อ ต า นการทุ จ ริ ต
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 ่ อสร า งความรู  ความเข า ใจการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ให กั บ บุ คลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
5.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
5.3 เพื่อเตรียมความพรอมการประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9
6. ตัวชีว้ ัดและเปาหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*
6.๑ เชิงปริมาณ (ที่กำหนด)
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๐ คน
6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กำหนด)
1. มีมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
2. มีระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
7.๑ เขารวมประชุมกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
7.๒ กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการขออนุมัติโครงการ
7.๓ แตงตั้งคณะทำงาน
7.๔ ดำเนินการอบรมใหความรูกิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุ ณธรรมและความ
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 (ที่เกิดขึ้นจริง)**
9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) ……………………………………….........................................................……………….…
9.๒ ผลลัพธ (ที่เกิดขึ้นจริง) …………………………………………………………..........................................................

** ขอมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดำเนินงานโครงการ

10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ไดรับทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท
10.2 งบประมาณที่ใชในไตรมาส 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. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

