
 
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ “โครงการต่อต้านการทุจริต” 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ 
                                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป  
                    ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกัน   
การทุจริตเชิงรุก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ          
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที่ ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นกลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง 
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
กรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

๖.๒ เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) และเตรียมความ
พร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๖.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ  



-๒- 
 

๔. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
๔.๑ เชิงปริมาณ 
     (๑) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๘๐ คน มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
๔.๒ เชิงคุณภาพ 
     (๑) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีระบบการให้บริการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (เว็บไซด์)  
     (๒) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความ

ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
     (๓) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการ

ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมในการด าเนินงาน  
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ  

๖.วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะท างาน  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 
๖.๓ ประชุมผู้บริหารและคณะท างาน  
๖.๔ ด าเนินการประชุมอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)    
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – สงิหาคม ๒๕๖๔ 

 ๘. งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  
(รายละเอียดตัวคูณ)   

 
  -๓- 

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมผู้บริหารและคณะท างาน  
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕บาท*๓๐คน*๒ครั้ง) 

 
๒,๑๐๐ 

 
  

 
๒,๑๐๐ 

 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)ของหน่วยงาน 

๑. ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  

๒. จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 



รวมกิจกรรมที่ ๑ ๒,๑๐๐  ๒,๑๐๐  
กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร (๖๐๐บาท*๖ชั่วโมง*๒คน*๑วัน) 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐บาท*๘๐คน*๒มื้อ) 
๓. ค่าอาหารกลางวัน (๒๕๐บาท*๘๐คน*๒มื้อ) 
๔. ค่าวัสดุ ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 

 
 

๗,๒๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑,๘๐๐ 

 
  

๗,๒๐๐ 

 
 
 

๘,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑,๘๐๐ 
รวมกิจกรรมที่ ๒ ๓๗,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๑,๘๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ การสรุปรายงานผลโครงการ 
๑. ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร  

 
๙๐๐ 

  
 

 
๙๐๐ 

รวมกิจกรรมที่ ๓ ๙๐๐   ๙๐๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๓๐,๑๐๐ ๒,๗๐๐ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
๙ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง    ได้รับงบประมาณล่าช้า  ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
 การบริหารความเสี่ยง   จัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ , ก าหนดนโยบายและแนวทางให้ชัดเจน 
๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๑.๑ ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

๑๑.๒ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความตระหนัก
และให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

  
 ผู้ประสาน      ชื่อ - สกุล นางสาวเอ้ือมพร   ตรีภาพนาถ  

                   ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 
                   โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๑-๘๕๙๘ ต่อ ๑๗  โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๘๕๙๙ .ต่อ ๑๑ 
                   โทรศพัท์เคลื่อนที่ ๐๙๖๘๗๙๓๓๘๒  E-Mail : Uampoyn.tree@gmail.com                       
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