
 

 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์



 
 

 
 

 
 

 

โครงการ 
อบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. หน่วยงานหลัก : หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒. ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ เ พ่ือสร้างความตระหนักและเข้าใจในกรอบการประเมิน ITA รหัสโครงการ 
205101440121  

                                     โครงการใหม่   

         โครงการที่ท าครั้งเดียว  (โครงการที่ริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน)  

                                     โครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ..............ปี  

                                     โครงการที่น ามาต่อยอด จากโครงการ ......................../กิจกรรม   

                โครงการเดิม    

                                     โครงการที่ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม    

                                     โครงการที่ท าซ้ าทุกปีโดยขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่  

๓. วัตถุประสงค์  
๑. จัดสัมมนาให้แก่บุคคลภายนอก โดยจัดภายในหรือภายนอก  

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ๑. นางสาวเพียงฝัน  พันธุหงษ์ 
 ๒. นางสาววาสนา  อาจสาริกิจ 

๕. งบประมาณโครงการ ๑๑,๑๐๐ บาท  
แหล่งงบประมาณ เงินรายได้ จ านวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 



 
 

๗. หลักการและเหตุผล 
 เป็นหน่วยกลางของมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายใน
องค์กรอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติ หน้าที่ของคณาจารย์ และบุคลากรตามจรรยาบรรณที่พึงกระท า 
โดยยึดถือคุณธรรมตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ น าสมัยเหมาะกับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค ๔.๐   

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ จ านวน ๖๐ คน  
เชิงปริมาณ 

  มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลลากรภายในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน ๖๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อโครงการฯ     
ร้อยละ ๘๐ % 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ % 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๘. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ 
     ๘.๑ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์: ๐๔, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 ๘.๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ตัวบ่งชี้ที่ ITA) 

 ๙. แผนปฏิบัติงาน 

     ผลผลิต (Output) 
 - การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในมหาวิทยาลัย บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินมากข้ึน 

     ผลลัพธ์ (Outcome) 
- บุคลากรเกิดค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการ

ประเมินดีขึ้นเนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact)  
- เกิดการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่องในองค์กร มีการพัฒนาในด้าน

การประเมินอย่างต่อเนื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

 

 



 
 

๑๐. การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ  

ตัวช้ีวัด (Indicators)   หน่วยนับ  
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ    
- มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลลากร
ภายในภาย ไม่น้อยกว่า    

คน  ๖๐ 

เชิงคุณภาพ    
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อโครงการไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ   ๘๐ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อย
กว่า   

ร้อยละ   ๘๐ 

- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

คะแนน  ๘๕  

เชิงเวลา    
-สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนด   

ร้อยละ  ๘๐  

 

๑๑. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  

รหัส ๑๒ หลัก ชื่อกิจกรรม (หลัก) 
กิจกรรมย่อย หมวด
รายจ่าย/รายละเอียด 

จ านวน
เงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 

1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 
2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

๒๐๕๑๐๑๔๔๐๑๒๑ 
 
 
 

กิจกรรม  
อบรมให้ความรู้
หลักสูตรการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง เมษายน ๒๕๖๔ 
สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

รายละเอียด :  การ
บริหารงานตรวจสอบ
ภายใน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
๒ คน คนละ ๓ ชัว่โมง     
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ 
-ค่าอาหารวา่ง ๖๐ คน 
คนละ ๒๕ บาท เป็น
เงิน ๑,๕๐๐  
-ค่าวัสดุในการจัด
อบรม ๔,๐๐๐ 
-ค่าจ้างตกแต่งจัด
สถานที่อบรม เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ 
 
 

๑๑,๑๐๐ - - ๑๑,๑๐๐ ๐ 

รวม ๑๑,๑๐๐ - - ๑๑,๑๐๐ ๐ 

 

 



 
 

๑๒. การก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๓–ธ.ค.
๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖๔–
มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๔- มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๔–ก.ย.

๖๔) 
๑. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อ
สร้างความตระหนักและความเข้าใจ
กรอบการประเมิน ITA  
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ ไม่น้อยกว่า    

คน   ๖๐ - 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อ
โครงการไม่น้อยกวา่   

ร้อยละ   ๘๐  

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วม 
โครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ไม่น้อยกว่า   

คน      ๖๐    

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนน
การ ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  ภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

คะแนน     ๘๕    

  เชิงเวลา: สามารถจัดกจิกรรมตามที่ 
ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม 
ระยะเวลาทีก่ าหนด    

ร้อยละ     ๘๐   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๓. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ  
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องได้ ๘๕ 
คะแนน ขึ้นไป 

การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต้องเข้าถึงได้งา่ยและ
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณที่ผา่น
มา 

 
                                                                              

 ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบ 
              (นางสาวเพียงฝัน  พันธุหงษ)์                                                                                
               ต าแหน่ง..นักตรวจสอบภายใน 
          ………/………………………../…………… 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบ 
                                 (นางสาววาสนา  อาจสาริกิจ)                                                                                
                           ต าแหน่ง..นักตรวจสอบภายใน 
                        ………/………………………../…………… 
 

                                                                              
 ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (อาจารย์ภาสกร  วรอาจ)                                                                                
      รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและกิจการพิเศษ 
            ………/………………………../…………… 
      
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายมงคล  แพทองค า) 
        ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 


