


 
 

แบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รอบ 6 เดือน     
   รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

2. ชื่อกิจกรรม การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของ   
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) : ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)............................................................ 
 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)  
ด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้แบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ทุก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการประเมินฯ  ส าหรับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัด
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ด้วยวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในแต่ละประเด็นตามคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ส่งผลการด าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF 
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการทาง  E-mail: acc.moe.go.th@gmail.com ก่อน
วันครบก าหนดวันสุดท้าย ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565  และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2565 (เวลา 24.00น.) 

5. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และแสดงถึง    
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จ าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ โดยให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จัดท าข้อมูลตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ที่ก าหนด) บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุม 
จ านวน 49 คน 
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 6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่ก าหนด) ร้อยละ 90 ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทั้งหมด  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) : ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

7. กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) : ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2565 
 

9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุม จ านวน 
43 คน 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจ านวน มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) : 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ านวน ......................-................... บาท 
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ านวน ..................-.................. บาท 
 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       

(COVID - 19) จึงท าให้การจัดกิจกรรมมีความล่าช้า 
11.2 ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

น้อยลง 
 

12. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์  โนวิชัย    ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
      โทรศัพท์ ๐ ๕๔079873   โทรสาร 0 54079874   E-mail: wuntaneenovichai@gmail.com 
 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

 
                                                           ลงช่ือ..................................................  

                                      (.................................................. )                           
                             ต าแหน่ง .......................................                               

                                    หัวหน้าหน่วยงาน 
 


