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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง เป็นเครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือป้องปรามครูบรรจุใหม่ ชี้ ให้เห็นโทษของการกระท าการทุจริต 
และเพ่ือให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงานทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงานการศึกษา เป้าหมายของโครงการ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว 

         การด าเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ด าเนินการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting  ในวันที่ 2 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในระดับ   
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน 110 ราย ซึ่งมีเครื่องมือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการการอบรม 
ผ่าน google form จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านวิทยากรบรรยา (รอบเช้า) ด้านวิทยากรบรรยา (รอบบ่าย) 
ด้านระบบ/ระยะเวลา ด้านการน าความรู้ไปใช้  โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จากการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและวิเคราะห์ 
หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมระดับมากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านวิทยากรบรรยา 
(รอบเช้า) ด้านวิทยากรบรรยา (รอบบ่าย) ด้านการน าความรู้ ไปใช้  และมีความพึงพอใจมาก 
จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านระบบ/ระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเป็นส่วนมากว่า 
การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความรู้มากและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 



ค าน า 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  กิจกรรมกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                   
และประพฤติมิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564)  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง ได้ เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึก ต่อต้านการทุจริต                   
และประพฤติมิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  อันจะน ามา              
ซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน องค์กรและประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย
ข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ             
มิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเล่มนี้ขึ้น              
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน อุปสรรค ปัญหา ข้อเสนอแนะ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและบุคคลที่มคีวามสนใจต่อไป 

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
                                                                                  กันยายน 2564 
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บทที่ 1         
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2560 -2564)  มุ่งเน้นให้รณรงค์
ป้องกันการทุจริต โดยที่มีหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย
ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป็นหลักการบริหารงานที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีความเหมาะสม              
เป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานในระบบราชการ   

เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรลุวัตถุประสงค์           
ตามภารกิจและเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือส่งเสริม  
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึก ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  อันจะน ามา              
ซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน องค์กรและประเทศชาติ จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็น

เครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 
2. เป็นการป้องปรามครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของการกระท าการทุจริต
3. เพ่ือให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงานทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 

ขอบเขต 
1. เป้าหมายของโครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง  
จ านวน  60  คน 

2. ด าเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ าที่ บ รรจุ ให ม่  ในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ตและป ระพฤติ มิ ช อบ ใน วงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ แบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
วันที่ 2 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา COVID – 19           
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                   3. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญ 
                       3.1 อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ             
แบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting                        
     3.2 จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ลด หรือ ไม่มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กระท าผิดฐานทุจริต                  
ต่อหน้าที่ราชการ ปราศจากการกระท าท่ีจะน าไปสู่การกระท าผิดวินัย และความผิดอาญา 
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บทที่ 2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
              เอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการรายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 แผนงำนพื้นฐำน   
 แผนงำนยุทธศำสตร์    
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาจัดการ
ภาครัฐ   
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทจุริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้ำหมำยแผนย่อย 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตฯ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อย - 
เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

     เป้ำหมำยรวม ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก   
          ในปี 2579 
         ประเด็นกำรปฏิรูป  1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 
2565)   
เป้ำหมำยรวม 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
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เป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์.- 
แนวทำงกำรพัฒนำ.- 

 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยหลักที่ 12 การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง  
ฝ่ายราชการประจ า 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2564 
ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ - 
 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ยุทธศำสตร์ที่  7  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ -. 
 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 5  

การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา 
 

งำน/โครงกำร     เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่  
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนงำน         บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองกลยุทธ์     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสว่นเพ่ือต่อต้านการทุจริต                                 
ลักษณะโครงกำร    โครงการใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุทัศน์ แก้วพูล 
                                 นายสมพงศ์ พละไชย   
                                 นายปริญญา  อนุพินิจ  
 
 
 
 



5 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร      เดือน พฤษภาคม – กันยายน  2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกัน                       
และปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกัน                      
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2560 -
2564)  มุ่งเน้นให้รณรงค์ป้องกันการทุจริต โดยที่มีหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงาน                  
ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายด้วยเหตุ เพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ                         
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เป็นหลักการบริหารงานที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส                    
และตรวจสอบได้ และมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานในระบบราชการ  เพ่ือให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเกิดประสิทธิภาพ  
เป็ น ไป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก ร ะ ท ร ว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ให้ ส่ ว น ร า ช ก า ร  
และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึ ก ต่อต้านการทุจริต                 
และประพฤติมิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันจะน ามา               
ซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน องค์กรและประเทศชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือบูรณาการการกับทุกภาคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง    
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 
                     2. เป็นการป้องปรามครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของการกระท าการทุจริต 
                     3. เพ่ือให้บุ คลากรที่บรรจุ ใหม่ ในหน่วยงานทางการศึกษา เป็น ผู้มีส่ วนร่วม                  
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 

3.  เป้ำหมำย 
3.1 ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 –  
พ.ศ.2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง  
จ านวน  60  คน        

3.2 ผลลัพท์  (เชิงคุณภำพ) 
ผู้เข้ารับการอบรมและเครือข่าย ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  

โปร่งใสตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ  80 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 

  2. 
  3. 
   
  4. 
  5. 
  6. 
   
   

เสนอขออนุมัติโครงการ 
ประชุมแต่งตั้งคณะท างานและประชุมการด าเนินงาน 
ติดต่อประสานงานอาคารสถานที่อบรม  
 
อบรม โดยการบรรยายให้ความรู้ 
ประเมินผล และสรุปรายงาน 
ติดตามการด าเนินการทางวินัยและส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานอื่น 

พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน  2564 
มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2564  
สิงหาคม  2564   
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

1 .นายสุทัศน์ แก้วพูล 
   ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
2. นายสมพงศ์ พละไชย 
   รองศึกษาธิการจังหวัด  
   พัทลุง 
3. นายปริญญา อนุพินิจ 
4 .กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. งบประมำณที่ใช้  26,000 บำท  

6. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1 วัน 
     -  ค่าอาหารกลางวัน  60  คน          
        คนละ  120  บาท/คน 
    -  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 60     
       คน  เช้า – บ่าย คนละ 70 บาท 
    -  ค่าเดินทางไป – กลับ โดยเครื่องบิน 
       นายอุดม อินทรเวศน์วิไล 
       อดีตผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจกฎหมาย   

        และวินัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 x 3 
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร 600 x 3 
       ผู้แทน ป.ป.ช. จังหวัดพัทลุง 
    -  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
    -  ค่าป้าย 2 x 4 เมตร 

                                          รวม 

 
   7,200 

 
4,200 

 
   4,000 

 
 
 

3,600 
1,800 

   
   4,000 

1,200 
26,000 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
3,600 
1,800 
 

 
 

 
7,200 

 
4,200 

 
4,000 

 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   4,000 
 

หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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7. กำรประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่  ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 
 

 
 
 

ผลลัพท ์
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ผ่านการอบรม  มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้   

 
ติดตามประเมินผล 

 
 
 

                                                    

8.     ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ลด หรือ ไม่มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  ปราศจากการกระท าท่ีจะน าไปสู่การกระท าผิดวินัย และความผิดอาญา 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
              รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ าที่ บ รรจุ ให ม่  ในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ตและป ระพฤติ มิ ช อบ ใน วงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 

เป้ำหมำย   
    ผู้ เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่                      
ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน  60  คน  
 
เครื่องมือ   
                  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้าง
วินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ประเมินความพึงพอใจ ผ่าน google form 
แบ่งเปน็ 2 ส่วน  
                  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สอบถาม ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง และสังกัดโรงเรียน  
                  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก    
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบเช้า) มีค าถาม 5 ข้อ, 
ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบบ่าย) มีค าถาม 5 ข้อ, ด้านระบบ/ระยะเวลา มีค าถาม 4 ข้อ, ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ มีค าถาม 3 ข้อ และให้ผู้ตอบแบบประเมิน ได้ให้ข้อเสนออ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้   
                       

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
                 ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
    1.ด าเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ใน
วันที่ 2 กันยายน 2564 
    2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่าน google form 
    3. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
    4. เผยแพรผลการด าเนินงาน 
 
สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
                  ด าเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
     1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอเป็นความเรียง 
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     2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
    2.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
              ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
        ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
         ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
          2.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นความคิดเห็นและน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลกำรด ำเนินกำร 

 
              รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ าที่ บ รรจุ ให ม่  ในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ตและป ระพฤติ มิ ช อบ ใน วงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  มีผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  โดยจะน าเสนอเป็นตอน ๆ  ดังนี้   
 
ตอนที่ 1  กำรจัดกิจกรรมตำมเป้ำหมำย   
  ด าเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ              
แบบออนไลน์  ด้ วยระบบ Zoom Meeting ในวันที่  2 กันยายน 2564  มีผู้ เข้ารับการอบรม                    
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษา       
และระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน 110 ราย 
 
ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 2.1. ข้อมูลทั่วไป 
                    ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงาน
การสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน 110 ราย 
                      

              2.2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
                    ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ    
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ  
                 เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละด้าน  
ที ่ ความพึงพอใจในแต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบเช้า) 4.53 0.59 มากที่สุด 
2 ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบบ่าย) 4.63 0.54 มากที่สุด 
3 ด้านระบบ/ระยะเวลา 4.39 0.68 มาก 
4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.66 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.59 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ   ภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความ  
พึงพอใจมากที่สุด ในด้านวิทยากรบรรยา (รอบเช้า) ด้านวิทยากรบรรยา (รอบบ่าย) ด้านการน าความรู้
ไปใช้ และมีความพึงพอใจมาก ในด้านระบบ/ระยะเวลา  
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 
               เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบเช้า) 
ที ่ ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบเช้า) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 

มีความชัดเจน 
4.55 0.57 มากที่สุด 

2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.52 0.57 มากที่สุด 
3 ความเชื่อมโยงเนื้อหา 4.57 0.56 มากที่สุด 
4 มีความครบถ้วนของเนื้อหา 4.54 0.58 มากที่สุด 
5 การใช่เวลาตามที่ก าหนด 4.46 0.65 มาก 

รวม 4.53 0.59 มากที่สุด 
    

 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบเช้า) ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ คือ  การถ่ายทอดความรู้                
ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ความเชื่อมโยงเนื้อหา มีความครบถ้วน
ของเนื้อหา และมีความพึงพอใจมาก จ านวน 1 ข้อ คือ การใช่เวลาตามที่ก าหนด 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ  
               เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบบ่าย) 
ที ่ ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบบ่าย) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 

มีความชัดเจน 
4.61 0.56 มากที่สุด 

2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.60 0.52 มากที่สุด 
3 ความเชื่อมโยงเนื้อหา 4.69 0.50 มากที่สุด 
4 มีความครบถ้วนของเนื้อหา 4.63 0.54 มากที่สุด 
5 การใช่เวลาตามที่ก าหนด 4.59 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.54 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบบ่าย) ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรม                
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 4 ข้อ คือ การถ่ายทอดความรู้ 
ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ความเชื่อมโยงเนื้อหา มีความครบถ้วน
ของเนื้อหา และการใช่เวลาตามที่ก าหนด 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ  
               เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านระบบ/ระยะเวลา 
ที ่ ด้านระบบ/ระยะเวลา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 ระบบการอบรมออนไลน์ผ่าน  

Zoom meeting 
4.36 0.67 มาก 

2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.27 0.71 มาก 
3 ความต่อเนื่องการอบรม 4.44 0.67 มาก 
4 ภาพรวมความพึงพอใจ 4.50 0.68 มาก 

รวม 4.39 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ด้านระบบ/ระยะเวลา ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก พบว่ามีความพึงพอใจมาก ทั้ง 4 ข้อ คือ ระบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ความต่อเนื่องการอบรม และภาพรวมความพึงพอใจ 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 
               เสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ที ่ ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ

พึงพอใจ 
1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
4.70 0.49 มากที่สุด 

2 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได ้

4.59 0.59 มากที่สุด 

3 ภาพรวมการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.68 0.51 มากที่สุด 
รวม 4.66 0.53 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการน าความรู้ไปใช้ ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้ ง 3 ข้อ คือ  สามารถน าความรู้ที่ ได้รับ                        
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ และภาพรวมการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

  2.3 ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครู  
              และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
              ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ที ่ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม จ านวน 
1 การจัดอบรมเป็นโครงการได้รับความรู้มาก และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 35 
2 อยากให้มีการอบรมในเรื่องระบบข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 6 
3 ยากให้มีเอกสารประกอบการบรรยาย 4 
4 ควรจัดอบรมในวันหยุด เนื่องจากมีภาระในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก 4 
5 ระบบอบรมออนไลน์ในช่วงแรกๆ ระบบจะมีปัญหา 2 
6 อยากให้ข้าราชการครูทั้งหมดได้รับการอบรม 1 
7 ควรมีช่องทางให้ผู้สนใจเข้ารับการฟังการอบรมย้อนหลังได้ 1 

 
  จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าการจัดการอบรม                 
เป็นโครงการที่ได้รับความรู้มาก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   และมีความคิดเห็นส่วนน้อย
ที่ยากให้เพ่ิมเติมในเอกสารประกอบ การจัดอบรมในวันหยุด และระบบอบรมออนไลน์ที่พบปัญหา 
ในช่วงแรกของเข้าอบรม 
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
                 1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถควบคุม ดูแล ผู้เข้าอบรมให้อยู่ในที่อบรมได้ตลอด
ระยะเวลาการอบรม เนื่องจากเป็นการอบรบแบบออนไลน์ 
    2. วิทยากรไม่สามารถควบคุมผู้เข้าอบรมได้เช่นกัน และไม่สามารถสื่อสารสอบถาม                
ซึ่งหน้าได้ เนื่องจากเป็นการอบรบแบบออนไลน์ 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
              รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ าที่ บ รรจุ ให ม่  ในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ตและป ระพฤติ มิ ช อบ ใน วงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  มีวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุป อภิปรายผล  และให้ข้อเสนอแนะ  ได้ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค ์ 
  1 . เพ่ื อบู รณ าการกับทุ กภ าคส่ วนที่ สั งกั ดกระทรวงศึ กษ าธิก ารในจั งห วัด พัทลุ ง                           
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 
          2. เป็นการป้องปรามครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของการกระท าการทุจริต 
          3. เพ่ือให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงานทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 
 

วิธีด ำเนินกำร 
              1. เป้าหมาย   
                  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่                   
ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน  60  คน  
 2. เครื่องมือ   
  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย
ข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ             
มิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ประเมินความพึงพอใจ ผ่าน google form  
 
สรุปผล 
 1. การจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย  ด าเนินการดังนี้ 
    ด าเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ             
แบบออนไลน์  ด้ วยระบบ Zoom Meeting ในวันที่  2 กันยายน 2564  มีผู้ เข้ารับการอบรม                    
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน 110 ราย 
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 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ภาพรวมผู้ เข้ารับการอบรมพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจ                
มากที่สุด ในด้านวิทยากรบรรยา (รอบเช้า) ด้านวิทยากรบรรยา (รอบบ่าย) ด้านการน าความรู้ไปใช้         
และมีความพึงพอใจมาก ในด้านระบบ/ระยะเวลา รายละเอียดรายด้าน ดังนี้ 
         2.1.1 ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบเช้า) ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร            
มีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ความเชื่อมโยงเนื้อหา มีความครบถ้วนของเนื้อหา 
และมีความพึงพอใจมาก จ านวน 1 ข้อ คือ การใช่เวลาตามที่ก าหนด 
        2.1.2 ด้านวิทยากรบรรยาย (รอบบ่าย) ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 4 ข้อ คือ  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร                
มีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ความเชื่อมโยงเนื้อหา มีความครบถ้วนของเนื้อหา 
และการใช่เวลาตามที่ก าหนด 
         2.1.3 ด้านระบบ/ระยะเวลา ภาพรวม ผู้ เข้ารั บการอบรมมีความพึงพอใจ                         
ในระดับมาก พบว่ามีความพึงพอใจมาก ทั้ง 4 ข้อ คือ ระบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ความต่อเนื่องการอบรม และภาพรวมความพึงพอใจ 
         2.1.4  ด้านการน าความรู้ไปใช้ ภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 3 ข้อ คือ  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้  สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  และภาพรวมการน าความรู้                      
ไปใช้ประโยชน์ 
    2.2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าการจัดการอบรมเป็นโครงการ                
ที่ได้รับความรู้มาก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   และมีความคิดเห็นส่วนน้อยที่ยาก                 
ให้ เพ่ิมเติมในเอกสารประกอบ การจัดอบรมในวันหยุด และระบบอบรมออนไลน์ที่พบปัญหา           
ในช่วงแรกของการเข้าอบรม 
 

อภิปรำยผล 
 การด าเนินโครงการโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการอบรม แบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับการอบมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน             
การสอน จ านวน 110 ราย ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ซึ่งมีความ             
พึงพอใจมากที่สุดใน 3 ด้าน คือ ด้านวิทยากรบรรยา (รอบเช้า) ด้านวิทยากรบรรยา (รอบบ่าย)                   
ด้านการน าความรู้ไปใช้  และมีความพึงพอใจมาก จ านวน 1 ด้าน คือ  ด้านระบบ/ระยะเวลา                      
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โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเป็นส่วนมากว่าการจัดการอบรมเป็นโครงการที่ได้รับความรู้มาก 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างวินัย ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในวงราชการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ภายในจังหวัดพัทลุง เป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ข้าราชการฯ ทุกคน มีความตระหนักที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ 
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
    1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถควบคุม ดูแล ผู้เข้าอบรมให้อยู่ในที่อบรมได้ตลอด
ระยะเวลาการอบรม เนื่องจากเป็นการอบรบแบบออนไลน์ 
    2. วิทยากรไม่สามารถควบคุมผู้เข้าอบรมได้เช่นกัน และไม่สามารถสื่อสารสอบถาม               
ซ่ึงหน้าได้ เนื่องจากเป็นการอบรบแบบออนไลน์ 
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ภำคผนวก 
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โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 
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ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมเสวนำเสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่บรรจุใหม่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

ผ่ำนระบบออนไลน์ ( online ) กิจกรรม : เสวนำอบรมให้ควำมรู้ 
ออนไลน์ ระบบ Zoom 

---------------------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยำยน 256๔ 
  เวลา 08.00 – 08.30 น.   - ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
  เวลา 08.30 – 09.๐๐ น.                    - พิธีเปิดการอบรม โดยศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
          เวลา  09.00 – 12.00 น.                    - อบรมเสวนาให้ความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัย  
                                                                 โดยเลขาธิการ ส านักงาน ก.ค.ศ. หรือผู้แทน 
                                                                 และนายมณเฑียร โสภณ อดีตผู้อ านวยการ 
                                                                 กลุ่มภารกิเสริมสร้างและมาตรฐาน วินัย  
                                                                 ส านกังาน ก.ค.ศ.                                                             
 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
  เวลา 13.00 – 1๖.๐0 น.   - การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันการกระท า 
                                                                 ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตและโทษ โดย ผอ.ป.ป.ช.  
                                                                 ประจ าจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน 
หมำยเหตุ             เวลาที่ก าหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ไตรมำสที่ 4)  
 

แบบกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 รอบ 6 เดือน     
   รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 

2. ชื่อโครงกำร/ กิจกรรม โครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจิตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ   
 

3. งบประมำณ  งบประมำณปกติ (ตำมแผนงำนพื้นฐำนของส่วนรำชกำร/หน่วยงำน) 
   งบประมำณบูรณำกำร (ตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ) 
      งบประมำณจำกแหล่งอื่น (โปรด
ระบุ)............................................................ 
4. หลักกำรและเหตุผล  

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564)  มุ่งเน้นให้รณรงค์ป้องกัน
การทุจริต โดยที่มีหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลายด้วย
เหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เป็น
หลักการบริหารงานที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้  และมีความเหมาะสมเป็นอย่าง
ยิ่งในการบริหารงานในระบบราชการ  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึก 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
อันจะน ามาซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน องค์กรและประเทศชาติ 
5. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือบูรณาการการกับทุกภาคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็น
เครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 

2. เป็นการป้องปรามครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของการกระท าการทุจริต 
3. เพ่ือให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงานทางการศึกษา เป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตในหน่วยงานการศึกษา 
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6. ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยของโครงกำร (ที่ก ำหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมำณ  

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน                
ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จ านวน  60  คน ได้เข้ารับการอบรมทุกคน 
 6.๒ เชิงคุณภำพ  

      ผู้เข้ารับการอบรมและเครือข่าย ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
7. กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรภำยในโครงกำร  
 กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวินัยแก่ครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 
             เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อบรมเสวนาให้ความรู้ เรื่องวินัยและการรักษาวินัย                         
โดยผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา และนายมณเฑียร โสภณ  อดีตผู้อ านวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐาน วินัย  
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
             เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อบรมให้ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช. โดยผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดพัทลุง  
   ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ใช้ระบบออนไลน์ Zoom มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 110 คน 
 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 วัน  
 

9. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (ที่เกิดขึ้นจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)  
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ได้เข้ารับการอบรมเรื่องวินัย การ
รักษาวินัย และความรู้กฎหมาย ป.ป.ช. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
183.33 (จากเป้าหมาย 60 คน) 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง)  

      ผู้เข้ารับการอบรมและเครือข่าย ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ  80 
10. งบประมำณ 

     10.1 งบประมำณที่ได้รับทั้งหมด จ านวน  40,000 บาท 
     10.2 งบประมำณที่ใช้ในไตรมำส จ านวน    7,600 บาท  

           ส่งคืนงบประมาณคงเหลือ  จ านวน 32,400 บาท 
 

๑1. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           11.1 ปัญหำ อุปสรรค              
                   การอบรมแบบออนไลน์ เจ้าของโครงการไม่สามารถควบคุมผู้เข้าอบรมได้ และวิทยากร
ก็ไม่สามารถควบคุมผู้เข้าอบรมได้เช่นกัน 

      11.2 ข้อเสนอแนะ  
     อบรมในสถานที่อบรมจริง 
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12. ผู้รำยงำน นายปริญญา อนุพินิจ        ต ำแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
      โทรศัพท์ 0944164152   โทรสำร 074606718   E-mail: parinya.cat@gmail.com 

13. วันที่รำยงำน ณ วันที่ 14  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 
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เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
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ภำพกิจกรรมประกอบโครงกำร 

  ภาพกิจกรรมประกอบโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง     
วันที่ 2 กันยายน 2564 
 
 

 

วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เวลา 08.15 น. – 08.30 น.               
นายปริญญา อนุพินิจ นิติกรช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงความเป็นมา 
และวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ผ่านระบบ Zoom Meeting 
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วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  
นายสุทัศน์ แก้วพูล ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง กล่าวเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
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นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย จากส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 
นายมณเทียร โสภณ อดีตผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 
วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย จากส านักงาน ก.ค.ศ. และนายมณเทียร โสภณ  
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการอบรมเสวนา 
ให้ความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัย ผ่านระบบ Zoom Meeting 



34 

วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.   
นายณัฐวุฒิ รัตนะขวัญ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดพัทลุง 
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันการกระท าที่จะก่อให้เกิดการทุจริตและโทษ   
ผ่านระบบ Zoom Meeting 

วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เวลา 18.00 น. – 16.00 น.  
ภาพตัวอย่างผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่บรรจุใหม่ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ผ่านระบบ Zoom Meeting 






