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

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)..................................................................... 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
  กำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นวำระส ำคัญท่ีถูกก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนท่ี 
6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประเด็นท่ี 6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต  ภำครัฐมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและ  
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ท้ังนี้ได้ก ำหนดให้ประเด็น "แก้ปัญหำกำรทุจริต” เป็น 1 ใน 15 
ประเด็นกำรพัฒนำเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. 2561-2565) ด้ำนท่ี 11 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดจุดเน้นของ
กำรปฏิรูปเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 2) ด้ำนกำรป้องปรำม 3) ด้ำนกำรปรำบปรำม และ 
4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี  12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีก ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำร ในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เป็น
ยุทธศำสตร์ ท่ี  6 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระยะยำว สู่กำรปฏิบั ติและเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 -2565) ซึ่งมีเป้ำหมำยเชิง
ยุทธศำสตร์ ให้ หน่ วยงำนภำครัฐมี ระบบป้ องกั น และแก้ ไขกำรทุจริต  รวม ท้ั งประชำชนไม่ เพิ ก เฉย 
ต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ท่ีแถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันท่ี 25 
กรกฎำคม 2562 ได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
เป็นน โยบำยหลักด้ำน ท่ี  12 และก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร  
ท้ังฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำเป็นนโยบำยเร่งด่วนเรื่องท่ี 8 ตลอดจนกำรน ำเจตนำรมณ์และบทบัญญัติ  
ท่ีเกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 ท่ีก ำหนดให้รัฐมีหน้ำท่ีในกำรวำงกลไกป้องกัน 
ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขำด เพื่อมิให้ผู้บริหำรท่ีปรำศจำกคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลเข้ำมำมีอ ำนำจในกำรปกครองบ้ำนเมืองหรือใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ รวมท้ังต้องส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงอันตรำยท่ีเกิดจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภำครัฐและเอกชน 
และจัดให้มีมำตรกำรและกลไกท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ำวอย่ำง
เข้มงวด 

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมำภิบำลในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน โดยมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรใน
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เกี่ยวกับกำรขับเคล่ือนองค์กรสู่กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร



ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) หลักธรรมำภิบำล หรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี และน ำควำมรู้ท่ีได้รับ
ไปปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใส สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจทิศทำงกำรขับเคล่ือนเพื่อป้องกันกำรทุจริตในองค์กร 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  5.2 เพื่อปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรน ำนโยบำยต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบไปสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงค่ำนิยมวัฒนธรรมท่ีสุจริตเพื่อให้เกิด “องค์กรภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริต”  

6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมำณ (ท่ีก ำหนด) บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน  
จ ำนวน  56 คน 
 6.๒ เชิงคุณภำพ (ท่ีก ำหนด)  
    1. ร้อยละ 80 ของบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และสำมำรถน ำนโยบำยต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่กำรปฏิบัติ สร้ำงค่ำนิยม
วัฒนธรรมท่ีสุจริต เพื่อให้เกิด “องค์กรภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริต”  
    2. ร้อยละคะแนนของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดน่ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
* ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรตำมท่ีท่ำนระบุไว้ในเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบำยกิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริง)  

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนำ่น และประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมกำรขับเคล่ือนองค์กรสู่กำรประเมิน ITA  โดยจัดประชุมช้ีแจง วัตถุประสงค์ แนวทำง 
กำรประเมิน ITA และจัดประชุมติดตำมกำรประเมิน ITA (2 ครั้ง) 

8. ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนพฤษภำคม – กันยำยน 2564    

9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) ………………………………….........................................................……………….… 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ทีเ่กิดขึ้นจริง) ………………………………………………….......................................................... 
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดข้ึนจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ ำนวน ......................................... บำท 
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ ำนวน .................................... บำท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหำ อุปสรรค ........................................................................................................................................ 
11.2 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................. 
 



12. ผู้รายงาน นำงสำวสุวิมล  หน่อท้ำว   ต าแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ 054-774601  ,084-4891602 โทรสาร 054-710211  
      E-mail: suwimonsoden@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันท่ี 26 เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2564 
 

 


