คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ที่ 214 /๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity And Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก
……………………………………………….
กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.) กำหนด
ให้ ม ี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) สำหรั บ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ทุกจังหวัด ด้วยวิธีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบโดย เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
เพื่อให้การเตรียมการรับการประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity And Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงขอ
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามโครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
2. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
3. ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม / หัวหน้าหน่วย
1. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรี วิวัฒน์ กระทู้
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
2. นายเดชา พลกันยิ้ม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
3. นางปุณยาพร ปฐมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
4 นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
5. นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
6. นายวันชัย แจ่มนาม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/7. นางสาวดวงดาว

7. นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดประชุม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากโครงการในปีที่ผ่านมา ออกแบบการดำเนินงาน
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. นายทศพร จันทร์เจนตร
รองศึกษาธิการจังหวัด
ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
กรรมการ
3. นายวันชัย แจ่มนาม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวไพลิน เสาเวียง
มีหน้าที่ วิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงาน ประสานงานกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เก็ บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. คณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นางวรางคณา อนันตะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภา โชติกาญอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3. นางสาวไพลิน เสาเวียง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารและไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานขององค์กรแก่สาธารณชน และเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
1. นางสาววราสรณ์ อ่ำคต
รักษาการในตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. นายธนเดช แย้มยิ้ม
กรรมการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. นางสาวจิดาภา พรมแดนศีล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินกิจกรรมโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕65

กำหนดการ
การจัดกิจกรรม “ใส่ผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
เวลา
เวลา 08.00 น.

กิจกรรม
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เวลา 08.30-11.20 น.

ปฏิบัติงานตามปกติ

เวลา 11.20-11.30 น.

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ชั้น 1

เวลา 11..30-11.50 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
โดย นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา 11.50-12.00 น.

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ถ่ายภาพพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ชั้น 1

เวลา 12.00-13.00 น.

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา 13.00 น.

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานตามปกติ
(เสร็จสิ้นกิจกรรม)

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ
การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
และประชุมบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา
เวลา 08.00-08.30 น.

กิจกรรม
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา 08.30-90.00 น.

พิธีเคารพธงชาติ และการกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
โดย นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา 09.30-10.30 น.

พิธีเปิดการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
โดย นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา 10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-11.15 น.

การบรรยายวินัยและการรักษาวินัย
โดย นิติกรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา 11.15-12.00 น.

- สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
- แนวดำเนินการโครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม ปี 2565
โดย นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ ๒ ปรับรื้อและ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและ
บูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและ
ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ
๒. หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง ๒)
ความสามารถในการแข่งขัน ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ๕) การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรมข้าราชการเป็นหลัก
มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรและ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและบุคคลากรในสังกัด ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรมในการดำเนินงาน ITA เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหาร งานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการ
ประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สำหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลด
น้อยลง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้นเพื่อป้องปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรราชการ ให้กับ
บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน
ทางการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๔. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
4.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคน
๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ 5.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 9๐
เชิงคุณภาพ
ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ ๘5 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ไม่มีบุคลากรประพฤติมิชอบ ถูกสอบวินัย
๖. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ
ที่

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณที่ผา่ นมา

2. กำหนดแผนงานและ

รายละเอียดโครงการ

3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. แต่งตั้งและประชุม
คณะทำงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. เข้าร่วมประชุมกับศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ

6. ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ

เพื่อสรุปโครงการ และชี้แจง
แนวดำเนินการปีงบประมาณ
2565

7. ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
8. ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ

สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
มอบหมายภารกิจ กิจกรรม
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA/OIT)

9. รับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA/OIT)

10. จัดทำเอกสารสรุป

รายงานผลการดำเนิน
โครงการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน ๒๕๖5
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
นางปรรฎมพรรณ พามา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

/9. งบประมาณ

9. งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

การใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย
-

ค่าวัสดุ
-

2. กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ

-

-

-

3. เสนอขออนุมัติโครงการ

-

-

-

4. แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน

-

-

-

5. เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต

-

-

-

6. ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ เพือ่ สรุปโครงการ และชี้แจง

-

-

11,000

7. ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
จำนวน 1 ครั้ง

-

9,000

-

กระทรวงศึกษาธิการ
- ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
ประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 คน จำนวน 1 ครั้ง
แนวดำเนินการปีงบประมาณ 2565
- ค่าไวนิล ขนาด 2 x 1.5 เมตร จำนวน 2 ชุด
• สำหรับติดป้ายการประชุม 1 แผ่น
1,500 บาท
• สำหรับติดหน้าสำนักงานเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ตามโครงการ 1 ชุด
5,000 บาท

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
จำนวน 1 ครั้ง (45 คน x 2 มือ้ x 50 บาท)
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
จำนวน 1 ครั้ง (45 คน x 1 มือ้ x 100 บาท)

8. ประชุมบุคลากรสำนักงานฯสร้างความรู้ ความเข้าใจและ

-

9,000

-

9. รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA/OIT)

-

-

-

10. จัดทำเอกสารสรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ
จำนวน 1 ครั้ง

-

9,000

2,000

มอบหมายภารกิจ กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA/OIT)

จำนวน 1 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
จำนวน 1 ครั้ง (45 คน x 1 มือ้ x 50 บาท)
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
จำนวน 1 ครั้ง (45 คน x 1 มือ้ x 100 บาท)

- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
จำนวน 2 ครั้ง (45 คน x 2 มือ้ x 50 บาท)
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
จำนวน 2 ครั้ง (45 คน x 1 มือ้ x 100 บาท)
- ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ 10 ชุดๆละ 200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
จำแนกเป็น
1. ค่าตอบแทน จำนวน
บาท
2. ค่าใช้สอย จำนวน 27,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
จำนวน 13,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
๑. บุคลากรอาจไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจราชการ
การบริหารความเสี่ยง
๑. แจ้งการจัดกิจกรรมก่อนการประชุม เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการประชุม
และวางแผนการเข้าร่วมประชุม
๑1. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

/๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑2.๑ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
๑๑.๒ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน
๑2.๓ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายวันชัย แจ่มนาม)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายลือชัย ชูนาคา)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

