
โครงการ                     สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง 
                                 ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                                 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน/กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวบุษบา  สุกแก้ว  และคณะ  
ระยะเวลาดำเนินการ      1  กุมภาพันธ์  2562 – 30 กันยายน 2563  

 

หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์    
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดย
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี ้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง   การที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ  ทั้งนี้  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการ
ทุจริตของประเทศ  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  
(พ.ศ 2560 - 2564)  เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติ  ที่กำหนดให้หน่วยงานในภาครัฐมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดยจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจั ดการ  
และพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน 

 

ดังนั้น  เพื่อปลุกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต    สร้างทัศนคติใหม่
ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื ้อหรื อ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง  ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขึ้น   

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ให้มีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน   34    คน 

 



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

 1. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่    ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีกลไกในการป้องกันและต่อต้าน   
การทุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 
วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   

 

 

 

 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักที่จะไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  

            

๒. กำหนดแผนงานและ 
รายละเอียดโครงการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
           

3. แต่งตั้งคณะทำงาน             
๓.  ดำเนินการประชุมสร้าง

จิตสำนึกและความตระหนักท่ี
จะไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 

          

๔. จัดทำเอกสารสรุป  
รายงานผล 

         
 

  



ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)  

1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินงาน  จังหวัดแพร่/จังหวัดใกล้เคียง 

งบประมาณ     50,000 บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 

1.2 

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน  3 ครั้งๆละ 15 คนๆละ 
50  บาท  เป็นเงิน (750*3) 
อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  
- ค่าวิทยากร จำนวน  5  ช.ม.ๆ ละ 600  บาท 
จำนวน  1  คน 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจำนวน 2  มื้อๆ 
ละ 50 บาท จำนวน 30  คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 250  บาท 
จำนวน 30  คน 
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ 300  บาท จำนวน 
30  คน 
- ค่าห้องพัก  จำนวน  16  หอ้ง (800) 
- ค่าพาหนะ  จำนวน  2  คันๆ ละ 4,500 บาท 
- ค่าน้ำมันชื้อเพลิง  
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 
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 รวม 50,000 2,400 45,050 2,550 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :  ภาระงานหน่วยงานอื่นที่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
การบริหารความเสี่ยง :  กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
                            :  ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการฯ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

          1.  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่สามารถป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่       
ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ให้มีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้      
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 

 


