


แบบการก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
                                                                                      รอบ  6  เดือน 
                                                                                      รอบ  12  เดือน 

1.ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน.........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์................................... 

2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
                              “ป้องกันการทุจริต (ส านักงานสุจริต)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

3. งบประมาณ           งบประมำณปกติ (ตำมแผนงำนพ้ืนฐำนของส่วนรำชกำร/หน่วยงำน) 
    งบประมำณบูรณำกำร (ตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
           งบประมำณจำกแหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ........................................................................) 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมำภิบำลในหน่วยงำน “ป้องกันกำรทุจริต” (ส ำนักงำนสุจริต)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  เพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำร ของส ำนักงำนสุจริต  ได้แก่  ทักษะ
กระบวนกำรคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง  และมีจิตสำธำรณะ  โดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ
ปฏิญญำหน่วยงำนสุจริตทั้ง 3 ด้ำน  กล่ำวคือ  ด้ำนกำรป้องกัน  ด้ำนกำรปลูกฝัง และด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย 
เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
5. วัตถุประสงค์ 
            5.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้มีทักษะ
กระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิตและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้ 

 5.2 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

5.3  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรม  
6. เป้าหมาย 
          6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



                    (1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
                                                           -2- 
                    (2) บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมำภิบำลเพื่อกำร
ป้องกันกำรทุจริตและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต 
          6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    (1)  ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
                    (2)  มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน  1  แผน 
7. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA 2564) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
  2. มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  (ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 1 แผน)  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                     1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริต 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน    
                    2. บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมำภิบำล เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริตและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต  (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

หมำยเหตุ ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง) 
 -กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  ได้ก ำหนดกำรประชุมแล้ว แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงได้เลื่อนออกไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมด าเนินการ
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ และได้ด ำเนินกำรชี้แจงกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ (ITA2021) ด้วยวิธกีำรชี้แจงรำยกลุ่มและรำยบุคคล  ดังภำพประกอบ 



            

             -กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ และการกล่าวค าปฏิญญาส านักงานสุจริต (ด าเนินการเป็น
ปัจจุบัน) โดยประชาสัมพันธ์ตามหน้าเว็บไซต์ส านักงาน 

 
              -กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร (ด าเนินการประกาศหน้าเว็บไซต์ส านักงาน) 

 



 

             -กิจกรรมชี้แจงการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
2021  ด้วยระบบ Zoom ผ่านการประชุมผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ดัง
ภาพประกอบ 

   

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
             ห้วงระยะเวลา  มีนาคม  -  กันยายน  2564 



10. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง) 
 10.1 ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) 
         (1)  บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  ในระดับ 1 และมีควำมเข้ำใจในกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน ผ่ำนกำรประชุมด้วยระบบ Zoom ของผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  และกำรชี้แจงแบบกลุ่ม  
                       (2) บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ และทักษะ และควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน 

 10.2 ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) 
    (1)  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                       (2)  บุคลำกรมีควำมรู้ มีควำมตื่นตัว ให้ควำมร่วมมือในกำรมีส่วนร่วมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA2021) เป็นอย่ำงดี 

**ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

11. งบประมาณ 
 10.1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด  จ ำนวน...........รอกำรจัดสรร......................บำท 
 10.2 งบประมำณท่ีใช้ในไตรมำส จ ำนวน.............ยังไม่ได้ใช้งบประมำณ...................บำท 

12. ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 12.1  ปัญหา  อุปสรรค 

  เนื่องจำกอยู่ในห้วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงท ำให้
กำรบริหำรโครงกำรฯ เป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ และไม่มีควำมต่อเนื่อง อีกท้ังได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ช้ำท ำ
ให้กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนไม่มีควำมต่อเนื่องเช่นกัน 

 12.2  ข้อเสนอแนะ 

           ควรเร่งด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือหน่วยงำนในสังกัดจะได้ด ำเนินกำรวำงแผนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

13. ผู้รายงาน....นำงนัฐธนำนันท์   นำอุ่นเรือน...........ต ำแหน่ง........นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์........0956206408........โทรสำร....043811728.....E-mail: nattananan.na30@gmail.com 

14. วันที่รายงาน  ณ  วันที่........30  .....เดือน.......เมษำยน  .พ.ศ...........2564................................ 
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