






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

   □ รอบ 6 เดือน     
  √ รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. งบประมาณ ⬜ งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
    √ งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
     ⬜ งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)............................................................ 
 
4. หลักการและเหตุผล การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวาระส าคัญที่ถูกก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต ภาครัฐ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะ การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้
เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ ซึ่งประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มี
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้
บรรลุเป้าหมาย เล็งเห็นความส าคัญ ในการด าเนินการการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กร ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อน
ภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
5. วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป     
ตามมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2. เพ่ือปลุกจิตสานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 
6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  

6.๑ เชิงปริมาณ (ที่ก าหนด) บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ารับการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 45 คน  

6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่ก าหนด) ร้อยละ 90 ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 
 



* ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
กิจกรรมที่ 1การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การปลุกจิตส านึกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนสิงหาคม 2564- กันยายน 2564 
 
9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)** 

9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) บุคลากรในหน่วยงานไดเ้ข้ารับการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 33 คน  
 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมี  
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงาน 
10. งบประมาณ 

10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ านวน 42,000 บาท 
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ านวน 14,000 บาท 

 
๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

11.1 ปัญหา อุปสรรค ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานค่อนข้างล่าช้า และก าหนดหลักเกณฑ์ให้ไม่ชัดเจน 

11.2 ข้อเสนอแนะ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีความชัดเจนให้กับ
หน่วยงานในสังกัด ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน/โครงการ 
 
12. ผู้รายงาน   นางสาววันทนีย์  โนวิชัย   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
      โทรศัพท์ ๐ ๕๔079873  โทรสาร . 0 54079874  
E-mail: snowwhite_bt@hotmail.com 
 
13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

----------------------------------------- 
 

 
 
 

   ลงชื่อ..................................................  
         (    นายวลัลภ  ไม้จ าปา   )  

                         ต าแหน่ง    ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    หัวหน้าหน่วยงาน 
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 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

******************************* 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน      17      โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล             
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

1) สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านการป้องกัน
การทุจริต ผ่าน
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ร้อยละ 100 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ
หน่วยงาน ร้อยละ 
100 
3) หน่วยงานในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ

1) นักเรียนในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เกิดความละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตที่
เกิดข้ึนในสังคม 

2) ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ

96,707,200  92,570,500  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ 2564 

บุคลากรในหน่วยงาน
ไดเ้ข้ารับการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา  
ภิบาล เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2564        
จำนวน 33 คน 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก และม ี 
องค์ความรู้ทีจ่ำเป็น
ต่อการขับเคลื่อน
กิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมใน
หน่วยงาน 

40,000  14,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

1.1.14 โครงการส่งเสริมการมี     
ส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80จาก
เป้าหมายโครงการ 
(จำนวน 95 คน) 

ค่าคะแนนของการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำปาง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

44,500  44,500  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลำปาง 


