
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
2. ช่ือโครงการ  เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน : องค์กร

คุณธรรม  
 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63       ไตรมำสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่ส้ินสุดโครงกำร             ส้ินสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ท่ีมีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลใน

สังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง  (กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยคุกคำม) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนกำร

ยุติธรรม) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรท้ังฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำย

รำชกำรประจ ำ ) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นท่ีระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                     แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยท้ังชำติ ต้ำนทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งก ำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตท้ัง
ระบบ ให้มีมำตรฐำนเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต ยกระดับเจตจ ำนง
ทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ปฏิรูป
กลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตประเทศไทย และศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะท่ี 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้กำรทุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง 

เพื่อสนองต่อนโยบำย และเพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัดน่ำน และจำกปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีผ่ำนมำได้ส่งผลกระทบใน  
วงกว้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวมของประเทศ ส่งผลให้คะแนนระดับดัชนี กำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)  
ของประเทศไทย อยู่ในระดับต่ ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน : องค์กรคุณธรรม โดยมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้ำงควำมรู้ 
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และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำล หรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี และน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปปรับปรุง
กลไกกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใส  เพื่อผลักดันไปสู่ 
“องค์กรคุณธรรม” 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรน ำนโยบำย ต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไปสู่กำรปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

6.2 เพื่อสร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรม “องค์กรภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริต” ท่ีเข้มแข็งในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

    6.3 เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรม“คุณธรรมองค์กร” 
 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
  7.1.1 ค่ำคะแนนของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดน่ำน มีค่ำคะแนนร้อยละ 80 
  7.1.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม  มีเป้ำหมำยร้อยละ 80 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส ใน
กำรน ำนโยบำยต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่กำรปฏิบัติ สำมำรถสร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรม “องค์กรภำครัฐ
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ท่ีเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ และสำมำรถพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรม“คุณธรรมองค์กร” เพื่อให้กำรท ำงำนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยขององค์กร มีเป้ำหมำยร้อยละ 100 
 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน จ ำนวน 56 คน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 30 กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ  ห้องมรกต ช้ัน 2 โรงแรมเทวรำช อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ (ในไตรมาส) 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  จัดอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ให้กับบุคลำกร 
ในสังกัดตำมโครงกำรดังกล่ำว ในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 ณ ห้องมรกต ช้ัน 2 โรงแรมเทวรำช อ.เมืองน่ำน 
จ.น่ำน ต้ังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
  โดยมีนำงยุพิน บัวคอม ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เป็นประธำนในพธิีเปิดกำรอบรม ,บรรยำยพิเศษ และน ำ
บุคลำกรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  ท้ังนี้มีวิทยำกรให้กำรบรรยำย
และอบรมพัฒนำ จ ำนวน 2 คน คือ 
           1.พันเอกพงศ์ศิริ พงศ์อำริยะมงคล หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองอ ำนวยกำรรกัษำควำม
มั่นคงภำยใน จังหวัดน่ำน ให้เกียรติเป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในองค์กรอย่ำงยั่งยนื ในระหว่ำงเวลำ 10.00 - 12.00 น. 
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           2.นำงสำวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญกำร ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
เป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในองค์กรอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้         
“ ปัญหำท่ีอยำกแก้ ... ควำมดีท่ีอยำกท ำ”  โดยมีกำรแบ่งกลุ่ม Focus Group  (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) คิดวิเครำะห์
สภำพปัญหำท่ีเกิดขึ้นในส ำนักงำนท้ังปัญหำสภำพคน ,กำรบริหำรจัดกำร และสภำพส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ ภำยใน
องค์กร และวิเครำะห์ถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (ควำมดีท่ีอยำกท ำ ) ร่วมกัน โดยมีตัวแทนแต่ละกลุ่มน ำเสนอผล
กำรวิเครำะห์ถึง “ปัญหำท่ีอยำกแก้ ... ควำมดีท่ีอยำกท ำ” ดังกล่ำว ในระหว่ำงเวลำ 13.00 - 16.30 น. 
 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (ในไตรมาส) 
  ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเสริมสร้ำงควำม
โปร่งใส ในกำรน ำนโยบำยต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่กำรปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  สำมำรถสร้ำง
ค่ำนิยม วัฒนธรรม “องค์กรภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริต” ท่ีเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
และสำมำรถพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรม “คุณธรรมองค์กร” 
เพื่อให้กำรท ำงำนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยขององค์กร 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
          13.1.1 ค่ำคะแนนของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดน่ำน มีค่ำคะแนนร้อยละ 89.74 (ระดับ A) 
  13.1.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำล ฯ ตำมโครงกำร  ร้อยละ 84 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
  ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส ใน
กำรน ำนโยบำยต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่กำรปฏิบัติ สำมำรถสร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรม “องค์กรภำครัฐ
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ท่ีเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ และสำมำรถพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และสร้ำงวัฒนธรรม“คุณธรรมองค์กร” เพื่อให้กำรท ำงำนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 100 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 6 ภำพ) 
 

        
           

        
 

       
 
           
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 21,115 - - 240 20,875 
แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
งบรายจ่าย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓  
หมวดรายจ่าย หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
                 - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
                  - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

กำรอบรมพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน ทุกคน โดยเป็นกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนกำรศึกษำอื่น เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำท่ี และเพื่อกำรขับเคล่ือนองค์กรสู่กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ให้มีประสิทธิภำพท่ีดียิ่งขึ้น 

 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน หำกสำมำรถจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จะช่วยเสริมสร้ำง
สมรรถภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสู่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด และช่วยให้กำรติดต่อประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และท ำให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำก
ยิ่งขึ้น 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวสุวิมล  หน่อท้ำว  ต าแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 


