แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
.............................................................
รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
สถานที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๑ โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๐ บาท
* จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ๐ บาท
* จากงบอื่นๆรวมทุกโครงการจำนวน
๐ บาท
ชื่องานกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกลทางการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ที่ ๑.๒.๑๖ โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสู่การปฏิบัติ
ผลสำเร็จ
เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน และโรงเรียนเอกชน จํานวน ๒๑ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ หน่วยงานในสังกัด และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น
งบประมาณที่ใช้ ๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 100 คน

แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ๑๒ เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และ
การปฏิบัติงานต่อต้านทุจริต
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
- ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมด้านวินัย ด้านจริยธรรม ด้านคุณธรรม ด้านกฎหมายต่างๆ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทำกิจกรรมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- มีภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุณธรรม จริยธรรม
- ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการองค์ความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันการทุจริต

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
- บุคลากรในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมด้านวินัย ด้านจริยธรรม ด้านคุณธรรม ด้านกฎหมายต่างๆ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทำกิจกรรมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- มีภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุณธรรม จริยธรรม
- สถานศึกษาจัดการองค์ความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลลัพธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...............................................................................................................
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.............................................................................................................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
กิจกรรมสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม หรือ
กฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคั ญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบ าล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมากขึ้น
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมากขึ้น
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
- มีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
- มีประกาศมาตรการในการคุ้มครองพยานในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
- มีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
- มีประกาศมาตรการในการคุ้มครองพยานในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- บุคลากรมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ผลลัพธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมากขึ้น
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...................................................................................................... .........
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.............................................................................................................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ ง ใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ศธจ.
พะเยาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 88
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1. เพื่อประเมินการดำเนินภารกิจของ ศธจ.พะเยาให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับค่า CPI :corruption Perception Index
ประเทศไทย
3. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดระดับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ของ ศธจ.พะเยา
4. เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ ศธจ.พะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. มีผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ศธจ.พะเยาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 88

๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
- ส่งเสริมกิจกรรมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
- การจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการตื่นตัวในการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีการพัฒนา
ยกระดับการดำเนินงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ศธจ.พะเยาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 88
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...................................................................................................... .........
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.............................................................................................................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการ
ปฏิบัติงานต่อต้านทุจริต
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีจำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต และมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการรับเรื่องร้องเรียนมากขึ้น
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1.จำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2.มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
- มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหา และผลการดำเนินงาน
- มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ตู้ ตู้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ตู้
- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน การร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส
- จัดระบบช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
- มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหา และผลการดำเนินงาน
- มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ตู้ ตู้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ตู้
- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน การร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส
- จัดระบบช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีจำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และมีการ
ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการรับเรื่องร้องเรียนมากขึ้น
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...............................................................................................................
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.......................................................................................... ...................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงนาม
รับทราบ เพื่อแสดงเจนารมณ์ ตามเจตจำนงค์ที่ศึกษาธิการจังหวัดประกาศไว้
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1. มีประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้างลงนามรับทราบ เพื่อแสดงเจนารมณ์ ตามเจตจำนงค์ที่ศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศไว้
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซด์ ศธจ.พะเยา
4. ดำเนินการตามประกาศเจตจำนง
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
- มีประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้างลงนามรับทราบ เพื่อแสดงเจนารมณ์ ตามเจตจำนงค์ที่ศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศไว้
- เผยแพร่ลงในเว็บไซด์ ศธจ.พะเยา
- ดำเนินการตามประกาศเจตจำนง
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
มีการเผยแพร่เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลงในเว็บไซด์ ศธจ.พะเยา
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงนามรับทราบ เพื่อแสดงเจนารมณ์ ตาม
เจตจำนงค์ที่ศึกษาธิการจังหวัดประกาศไว้
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...............................................................................................................
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.............................................................................................................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
กิจกรรมจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครั ฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
1. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
2. นำเสนอการจัดทำมาตรการต่อ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อลงนามในประกาศ
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
1. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
2. นำเสนอการจัดทำมาตรการต่อ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพื่อลงนามในประกาศ

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
มีการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลลัพธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นการป้องกันการรับ
สินบนของส่วนราชการภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มี
การแสดงหาผลประโยชน์
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...............................................................................................................
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี............................................................................................. ................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
.............................................................
๑. หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๒. ชื่องานกิจกรรม
กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธจ.พะเยา
3. งบประมาณ 0 บาท
๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกระบวนการดำเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พั ฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลลัพธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑๐. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑0.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑1.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...................................................................................................... .........
๑1.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.............................................................................................................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......30..................เดือน... กันยายน................พ.ศ.๒๕๖3..............
..........................................

