ที่ ศธ 0238/

สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ตำบลบำงปรอก อำเภอเมืองปทุมธำนี
จังหวัดปทุมธำนี 12000
พฤษภำคม 2562

เรื่อง แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0236/7302
ลงวันที่ 26 เมษำยน 2562
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน 1 ชุด
2. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยใต้โครงกำรปรับ
กระบวนกำรคิดสร้ำงสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จำนวน 1 ชุด
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ขอให้ส่งโครงกำร/กิจกรรม ตำม
แผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม คุณธรรม
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยใต้
โครงกำรปรั บ กระบวนกำรคิ ด สร้ ำ งสั ง คมสุ จ ริ ต ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ได้ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ)
ศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โทร. ๐ 2581 1391 ต่อ 106
โทรสำร ๐ 2581 1395

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โทร. 0 2581 1391 ต่อ 106
ที่ ศธ 0238/
วันที่ 3 พฤษภำคม 2562
เรื่อง แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เรียน ศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ตรวจเสนอ
(น.ส.สุปรียำ มั่งมี)

ด้ว ยสำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร ขอให้ส่ งโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม คุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และจัดทำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
โดยให้จัดส่งทำง email: acc.moe.go.th@gmail.com ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2562
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ได้จัดทำโครงกำรดังกล่ำว และจัดทำ
ข้อมูลรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนฯเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรดังแนบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในหนังสือเรียนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ดังแนบ

(นำงสำวพิมพ์ฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพี)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จานวน ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง ๒) ความสามารถในการแข่งขัน ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน ยึดกฎระเบียบของประมวลจริ ยธรรมข้าราชการเป็นหลัก มีการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
และบุคคลากรในสังกัด ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินการภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดาเนินงาน
ITA เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหาร
งานของผู้ บ ริ ห าร และการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้าที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน มี การประเมิน “ระบบงาน” และ
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเอง
ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสอย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นกลไกสาคัญที่จะช่วยทาให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง
จึงได้ดาเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น

2
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ให้กับบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค ๒ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๔. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลากรในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน ๗๐ คน
๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐
- บุคลากรในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ ได้รับรู้และมีความเข้าใจ รวมทั้งมีความพร้อมรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงานของหน่วยงานมากขึ้น
๖. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ ขั้นตอนการดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เข้าร่วมประชุมกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. กาหนดแผนงานและ
รายละเอียดโครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
๓. แต่งตั้งคณะทางานดาเนิน
โครงการฯ

3
ที่ ขั้นตอนการดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนที่กาหนด
๕. จัดทาเอกสารสรุป
รายงานผล
ประชุมเตรียมความพร้อม
๖.
รับการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
จากหน่วยงานส่วนกลาง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นทีร่ ับผิดชอบ 1 วัน
๑) ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
3,6๐๐ บาท
บรรยาย ITA และอภิปรายกลุ่มโดย วิทยากร ป.ป.ช. (6 ชม. x ๖๐๐ บาท )
๒) ค่าพาหนะ (ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง/น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ)
5,000 บาท
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 50 บาท x 2 มื้อ )
7,000 บาท
4) ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 350 บาทต่อมื้อ x 1 มื้อ)
24,500 บาท
5) ค่าที่พัก (7 ห้อง x 1,500 บาท)
10,500 บาท
6) ค่าห้องประชุม
3,000 บาท
7) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
5,000 บาท
8) ค่าเบี้ยเลี้ยง
6,400 บาท
9) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
15,000 บาท
10) ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทารูปเล่ม
5,000 บาท
รวมเงิน
85,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
2) ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)
3) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
4) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
5) ค่าถ่ายเอกสารและจัดทารูปเล่มเอกสาร จานวน 15 เล่มๆละ 200 บาท
รวมเงิน

2,100 บาท
4,500 บาท
3,400 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
15,000 บาท

รวมทั้งสองกิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม
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๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
บุคลากรอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากอาจจะติดภารกิจราชการ
การบริหารความเสี่ยง
๑) แจ้งการจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อบุคลากรจะได้วางแผนการทางานและการเข้าร่วมกิจกรรม
๒) ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการภาค 2
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
รับรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน
๑๑.๒ บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
มีความพร้อมรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายใต้โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
**********************************
1. ชื่อหน่วยงาน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3. สถานะโครงการ
 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร  ดำเนินกำรเสร็จแล้ว
4. หลักการและเหตุผล (โดยย่อ)
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ได้มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศให้มีควำมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒ นำแล้ ว ตำมปรั ช ญำเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้ งยุท ธศำสตร์ช ำติ ๒๐ ปี จำนวน ๖ ด้ำ น ดัง นี้
๑) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่งคง ๒) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ๓) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ ๔) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ๕) กำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและ
พ.ร.บ.บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรเป็นหลัก มีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อพัฒนำองค์กรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
และบุคคลำกรในสังกัด ให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สอดรับกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินกำรภำครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินของหน่วยงำนภำครัฐได้เริ่มดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมำถึงปัจจุบัน
โดยสำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไก
ในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมในกำรดำเนินงำน
ITA เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำร
งำนของผู้ บ ริ ห ำร และกำรปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำหน้ำที่ ภ ำยในหน่ ว ยงำน มี กำรประเมิน “ระบบงำน” และ
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อนได้จำกกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้
ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมสำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และน ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำตนเอง
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่ งใสอย่ำงเคร่งครัด โดยใช้แนวทำง และเครื่องมือกำรประเมินตำมที่สำนักงำน
ป.ป.ช. กำหนด
ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 2 ในฐำนะเป็ น หน่ ว ยงำนเครื อ ข่ ำ ยต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เล็งเห็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในวงรำชกำรลดน้อยลง
จึงได้ดำเนินกำรจัดโครงกำร “ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
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กำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้
จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ให้กับ
บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
จำนวน ๗๐ คน
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมำณ
- บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8๐
- บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
เชิงคุณภำพ บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ ได้รับรู้และมีควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีควำมพร้อมรับกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
(ITA) ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนมำกขึ้น
8. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม :
-อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย จานวน 3 ภาพ
10. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับ 100,000 บำท
11. ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................
12. ผู้รายงาน
ชื่อ – นำมสกุล : นำงสำวสุปรียำ มั่งมี ตำแหน่ง : นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
โทรศัพท์ : ๐ 2581 1391 ต่อ 106 โทรสำร : ๐ 2581 1395 E-mail :
yayee2517@gmail.com
13. วันที่รายงาน
รำยงำน ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

