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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รอบ 6 เดือน

/

รอบ 12 เดือน

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน......สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี...............
2. ชื่อโครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. งบประมาณ 

งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน)
งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)..................................................................................
4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้บรรลุผลสาเร็จ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงได้ดาเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความโปร่งใสและ
เป็ น ธรรม พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายและระเบี ย บโดยเฉพาะการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน การครองตน ครองคน ครองงาน ตามหลักธรรมาภิบาล


5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้อยู่ในระดับสูงมาก
6. ตัวชีว้ ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กาหนด)*
6.๑ เชิงปริมาณ (ที่กาหนด) บุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จานวน 40 คน
6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กาหนด)
6.2.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
6.2.2 บุคลากรในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน
6.2.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น การต่อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ โครงการสร้ างนวั ตกรรมการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
* ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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7. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อน เดือน มิถุนายน
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2564
ในการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
-กาหนดอบรมบุคลากรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยมีวิทยากรจากสานัก งาน ปปช.จังหวัดลพบุรี โดยการอบรม
ซูมและขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกสังกัด

กลุ่มอานวยการ
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ด า เนิ น กา รส ร้ าง คว า มรู้ ค ว า มเ ข้ าใ จใ น กร ะบ ว นทั ศ น์ เดือน มิถุนายน
หลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และกฎหมาย 2564
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
--กาหนดอบรมบุคลากรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยมีวิทยากรจากสานักงาน ปปช.จังหวัดลพบุรี โดยการอบรม
ซูมและขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกสังกัด

กลุ่มอานวยการ
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ไปศึกษาดูงาน
-ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การส่ ง งบประมาณคื น เนื่ อ งจากเกิ ด โรคระบาด
ไข้หวัด 2019
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ดาเนินการสรุปผลการดาเนินโครงการ

มิถุนายน –
กลุ่มอานวยการ
กรกฎาคม 2564

เดือน กรกฎาคม
2564

กลุ่มอานวยการ

8. ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2564
9. ผลการดาเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)
9.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจ
ทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
9.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีจิตสานึกดีไม่ทุจริต
มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ในการปฏิบัติงานในสานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรม
9.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต สามารถนาความรู้ไปพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดองค์กรคุณธรรมภายในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ
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9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง)
9.2.1 ร้อยละ 80 ของสานักงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.2.2 มีการรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดาเนินงานโครงการ
10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จานวน
40,000 บาท
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ........3,400... บาท
๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหา อุปสรรค ....หลังจากที่มีการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีผู้เข้าอบรมใน
ห้องประชุมจานวน 36 คน และมีอบรมทางออนไลน์ จานวนผู้อบรม 96 คน โดยทาง ZOOM ทาให้มีการระบาด
โรคติดต่อไข้หวัดใหญ่ 2019 จานวน 2 คน ส่วนงบประมาณที่เหลือได้ส่งคืนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ส่วนกิจกรรมอื่นไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
11.2 ข้อเสนอแนะ เห็นควรดาเนินการโครงการได้หลังจากไม่มีโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ 2019 หากยังมีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ให้เลื่อนการดาเนินการโครงการไปใช้ในปี 2565 ต่อไป...
12. ผู้รายงาน .นางวิษา ชัยกิจกรณ์.... ตาแหน่ง ..นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ................
โทรศัพท์ .036 - 776771.......... โทรสาร ....036 - 776771...... E-mail: …vi_sa_jar@hotmail.com
13. วันที่รายงาน ณ วันที่ ...9 เดือน..กันยายน............... พ.ศ. 2564..................................

ลงชื่อ
(นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์)
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

