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

 รอบ 6 เดือน     
   รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ที่บรรจุใหม่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจิตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร   
 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)............................................................ 
4. หลักการและเหตุผล  

ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 ตำมกรอบแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 –2564) และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะเวลำ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564)  มุ่งเน้นให้รณรงค์ป้องกันกำรทุจริต โดยที่มีหลัก
ธรรมำภิบำล เป็นหลักกำรที่น ำมำใช้บริหำรงำนในปัจจุบันอย่ำงแพร่หลำยด้วยเหตุเพรำะช่วยสร้ำงสรรค์และ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  เป็นหลักกำรบริหำรงำนที่ ยึดหลักกำร 
มีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้  และมีควำมเหมำะสมเป็นอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรงำนในระบบรำชกำร  
เ พ่ือให้กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจและ 
เกิดประสิทธิภำพ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ในสังกัด จัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึก ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่ำนิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลอันจะน ำมำซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน องค์กรและ
ประเทศชำติ 
5. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือบูรณำกำรกำรกับทุกภำคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นเครือข่ำย
ในกำรมีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนกำรศึกษำ 

2. เป็นกำรป้องปรำมครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของกำรกระท ำกำรทุจริต 
3. เพ่ือให้บุคลำกรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน

หน่วยงำนกำรศึกษำ 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ  

      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่บรรจุใหม่ ที่ปฏิบัติหน้ำที่สำยงำนกำรสอนในระดับ
ประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดพัทลุง จ ำนวน  60  คน ได้เข้ำรับกำรอบรมทุกคน 
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 6.๒ เชิงคุณภาพ  
      ผู้เข้ำรับกำรอบรมและเครือข่ำย ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  โปร่งใสตรวจสอบ

ได ้และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80 

7. กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ  
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยแก่ครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 2 กันยำยน 2564 
             เวลำ 09.00 น. – 12.00 น. อบรมเสวนำให้ควำมรู้เรื่องวินัยและกำรรักษำวินัย   โดยผู้แทน
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ 
นำยมณเฑียร โสภณ อดีตผู้อ ำนวยกำรภำรกิจเสริมสร้ำงและมำตรฐำน วินัย  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
             เวลำ 13.00 น. – 16.00 น. อบรมให้ควำมรู้กฎหมำย ป.ป.ช. โดยผู้แทนส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำ
จังหวัดพัทลุง  
   ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย ใช้ระบบออนไลน์ Zoom มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 110 คน 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  1 วัน  
 

9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)  
       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีบ่รรจุใหม่ ได้เข้ำรับกำรอบรมเรื่องวินัย กำรรักษำวินัย 
และควำมรู้กฎหมำย ป.ป.ช. ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom จ ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 183.33  
(จำกเป้ำหมำย 60 คน) 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง)  

      ผู้เข้ำรับกำรอบรมและเครือข่ำย ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ  80 

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ ำนวน  40,000 บำท 
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ ำนวน    7,600 บำท  

     ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน 32,400 บำท 
 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค              
      กำรอบรมแบบออนไลน์ เจ้ำของโครงกำรไม่สำมำรถควบคุมผู้เข้ำอบรมได้ และวิทยำกรก็ไม่สำมำรถ
ควบคุมผู้เข้ำอบรมได้เช่นกัน 

11.2 ข้อเสนอแนะ  
อบรมในสถำนที่อบรมจริง 

 

12. ผู้รายงาน นำยปริญญำ อนุพินิจ        ต าแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
      โทรศัพท์ 0944164152   โทรสาร 074606718   E-mail: parinya.cat@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14  เดือน  ตุลำคม พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 
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