
 

 

  
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมี               
                     ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
           ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดา้นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน   ด้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน.........................................................-...................................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ..............-..................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ......................................................-....................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..................................................-....................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 



 

 

      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (แผนการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  ) 
 
5. หลักการและเหตุผล  

การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์    ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดความเสียหายใน
วงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอย่างมาก  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง    การที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ  
ทั้งนี้  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศ  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ 2560 - 2564)  เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติ  ที่กำหนดให้
หน่วยงานในภาครัฐมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  และพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน 



 

 

 

ดังนั้น  เพื่อปลุกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต   สร้างทัศนคติใหม่ปลูก
จิตสำนึกของบุคลากรร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง  ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที ่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ขึ้น  

6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ให้มีความเข็มแข็งและมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

7.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

 1. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่    ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีกลไกในการป้องกันและต่อต้าน   การ
ทุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน   34    คน 

9. ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
 

10. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดแพร่/จังหวัดใกล้เคียง 
 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ 2563 
          2. อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
 
 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม   



 

 

             ๑.  แต่งตั้งคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ที่   227  / 2563 ลงวันที่  26  มีนาคม  2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน        
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  
2563  
   2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ  2563 ในวันที่  28  เมษายน  2563 เวลา 9.30  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่         
 
13. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

     13.1 เชิงปริมาณ 
- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ  

     13.2 เชิงคุณภาพ 
- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ  
 
 

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ  2563 ในวันที่  28  เมษายน  2563 เวลา 9.30  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่             
 

 



 

 

 
 

           
 

          
 
 



 

 

15. งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

5๐,๐๐๐  - - - - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรล่าช้า  ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ เกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการจัดประชุม อบรมโครงการ   
     16.2 แนวทางแก้ไข 
     หาวิธีการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 
 
 17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ  2563 

1) กำหนดการติดตาม ครั้งที่  1  วันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม  2563  
       2)  กำหนดการติดตาม ครั้งที่  2  วันที่จันทร์ 8  มิถุนายน  2563 
       3)  กำหนดการติดตาม ครั้งที่  3  คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   วันจันทร์ที่ 15  มิถุนายน  2563 
       4)  เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ทาง www.phraepeo.go.th  วันที่ 20 มิถุนายน  
2563    

 ๒.  อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ต้นเดือน 
สิงหาคม  2563 

 

 

 



 

 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          1.  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่สามารถป้องกันความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่             
ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ให้มีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้           
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 

 

๑9. ผู้รายงาน นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  081-8886242   โทรสาร 054- 598272  E–mail : busabasukkaew@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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