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

 รอบ 6 เดือน     
   รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม สร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำ 
 

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

4. หลักการและเหตุผล บุคลำกรในส ำนักงำนเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนส ำนักงำนไปสู่
ควำมส ำเร็จทั้งด้ำนคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล แต่นอกจำกบุคลำกรจะต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนแล้ว ย่อมต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณ ค่ำนิยม และบุคลิกภำพอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นตัวชี้น ำทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ 
และบทบำทของตน บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกท่ีดี มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมรับผิดชอบ ตั้งใจท ำงำนด้วยควำมทุ่มเท เสียสละ มีควำมเมตตำ กรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และรักษำผลประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ ย่อมน ำพำส ำนักงำนไปสู่ควำมส ำเร็จและเจริญก้ำวหน้ำ
มำกยิ่งขึ้น 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงจัดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์
พระรำชำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำน
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจของส ำนักงำนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  
  

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกและค่ำนิยมของบุคลำกรให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะโดยยึดหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  
 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงแรงจูงใจในกำร ท ำงำน
ให้กับบุคลำกร ให้มีคุณลักษณะเป็นข้ำรำชกำรยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 4. เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ให้มีควำมโปร่งใส และเป็น
ธรรม สร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต 
 
6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ที่ก าหนด) 
จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร เกินกว่ำร้อยละ 80 
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6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่ก าหนด)   

บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลมีคุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ และมีกำร 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีควำมสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80                                                                             

 
* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคำ่เป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ท่ำนระบไุว้ในเอกสำรแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

7. กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบำยกิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง) ……………… 
1. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ด้ำนวินัยแก่ข้ำรำชกำร ในวำระกำรประชุมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

 2. จัดอบรม และศึกษำดูงำนเพ่ือให้ควำมรู้ ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 3. กำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รู้รักสำมัคคี 
เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดี มีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
ผำสุก เช่น กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ท ำควำมสะอำดสถำนที่ ชุมชน ต่ำงๆ เป็นต้น 
 4. ส่งเสริมข้ำรำชกำรร่วมพิธีทำงศำสนำ และวันส ำคัญต่ำงๆ 
 5. จัดท ำแผ่นป้ำย สื่อ ประชำสัมพันธ์รณรงค์สร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
8. ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎำคม-สิงหำคม  ณ สถำนที่จัดอบรม จังหวัดสตูล  
 

9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง)  จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงำน ร้อยละ 82.76 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) บุคลำกรมีคุณภำพชีวิต ควำมพึงพอใจ และมีกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งมีควำมสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ ร้อยละ 82.76 
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
 

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จ ำนวน  37,000 บำท 
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จ ำนวน  37,000 บำท 
 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
ท ำให้ไม่ส ำมำรถจัดกิจกรรม ศึกษำดูงำนและจัดอบรมตำมปกติได้ 
11.2 ข้อเสนอแนะ .............................................-.................................................................................... 
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12. ผู้รายงาน  นำงสำวเดือน  โพธิรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
      โทรศัพท์ 080-5466399  โทรสาร 074-772167 E-mail: 123pothirat@gmail.com 
 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31   เดือนสิงหำคม   พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 




