
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

คำนำ 

   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อเป็นแนวทาง                    
การดำเนินงานไว้ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับค่าการรับรู้   
การทุจริตของประเทศไทยให้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่าค่า CPI (Corruption Perception Index) โดยภาครัฐต้องเป็น
หลักในการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และให้บริการประชาชนตามขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย และตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน              
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประสานและกำกับดูแลการประเมิน ITA ให้เป็นไป                    
ด้วยความเรียบร้อย เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐที ่เข้าร่วมการประเมิน ITA ได้ดำเนินการต่างๆ ด้วยคุณธรรม                       
มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตที่ตามแนวทางท่ียุทธศาสตร์ชาติกำหนด  

   ในการนี ้  สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดสตูล โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซ ึ ่งทำหน้าที่                            
ในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน                
เพื ่อตอบสนองตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                    
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด และสอดคล้องกับแนวทาง                
ตามที ่ศ ูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ตามคู ่ม ือการประเมินคุณธรรม                  
และความโปร ่ ง ใส ในการดำ เน ิ น งานของห น ่ วยงานภาคร ั ฐ  ด ้ านการ เป ิ ด เผย ข ้ อม ู ลสาธารณะ                                
(Open Data integrity and  Transparency Assessment : OIT) ส ำหร ั บ ส ำน ั ก ง าน ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร ภ า ค                           
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

หน่วยตรวจสอบภายใน 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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บทที ่1 
บททั่วไป 

1.1 ที่มาและความส าคัญ  

   1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติไปด าเนินการจัดท า  
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน โดยยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทย                
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นความ                   
มุ่งหมายที่จะให้ประเทศไทยในระยะข้างหน้าปลอดจากการทุจริตและมุ่งสู่การมีมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกคน เพ่ือร่วมกันรักษา ผลประโยชน์ของชาติ             
อันจะส่งผลให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น                
เป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้ค่า CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส                   
ในการบริหารงานภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ชาติฯ มีพันธกิจ คือ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ ทุจริต ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” ซึ่งพันธกิจนี้แสดงถึงการวางรากฐาน ทางความคิดของประชาชน              
คนไทยที่นอกจากตนเองไม่กระท าการทุจริต และต้องไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะการ
ก้าวข้ามค่านิยมระบบอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ มี เจตจ านงที่ต้องการให้                
ประเทศไทยใสสะอาด ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล ในด้านความโปร่งใสตามมาตรฐานสากลของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค .ศ. 2003 (United Nations  Convention against 
Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงเป็นปีสิ้นสุดการใช้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับนี้  
    ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก าหนดการด าเนินงานหลัก ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
    2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
    3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

   4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
    5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
    6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทย   

   ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง 
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม                  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ . 2561 – 2580)                   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ . 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
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ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ                 
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง   

   1.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติและโอนงบประมาณ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการ/
กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานศึกษาธิการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พ.ศ. 2564 ขึ้น  

   1.1.3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นโครงการที่มีส านักงานคณะกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการตามแนวทางของยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน                      
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  
Index : CPI) ของประเทศไทย ซึ่งโครงการประเมินฯ (ITA) เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน                  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 - 2564 (ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 49 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561) จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
ต้องเข้าร่วมการประเมิน โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                        
เป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงานบุคลากรภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพราะเกณฑ์การประเมิน ฯ และตัวชี้วัดในการประเมิน ฯ 
(ITA) จะมีแนวทางที่ให้หน่วยงานแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างทัศนคติ    
ที่ดีแก่ประชาชน รัฐบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญในการใช้มาตรการตามแนวทาง ประเมินฯ (ITA) เป็นเครื่องมือ
ให้หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดปัญหามุมมองประชาชนที่มีทัศนคติต่อภาครัฐในเชิงทุจริต และสุดท้ายเพ่ือให้ดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยดียิ่งขึ้นไป  

   จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ดังกล่าว จึงเป็นหลักการส าคัญที่น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน                          
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมและ/หรือโครงการต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ปฏิบัติหรือเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริมและร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินฯ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะน ามาจัดท า
เป็นกิจกรรมและหรือโครงการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  

   1.1.4 แผนแม่ บทส่ ง เ ส ริ ม คุณธ ร รมแห่ ง ช าติ  ฉบั บที่  1 (พ .ศ . 2559 - 2564)                     
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  โดยมีกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา เป็นหน่วยงานประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ กระทรวง  ทุกกระทรวง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรม ฯ โดยมีสาระส าคัญที่ต้องการให้สังคมไทย เป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา                 
และยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา มีความเคารพและเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้                  
ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน โดยแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ ก าหนด
วิสัยทัศน์  “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วย
ความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลกอย่างยั่ งยืน” ประกอบด้วย                               
พันธกิจ 4 ประการ ได้แก่    
   1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม    

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ      
   3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่ วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม                          
ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความเป็น
เอกฉันท์และมีความยั่งยืน   
    4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก  
   มียุทธศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
    1) วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
    2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ      
   3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  
    4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก      
   จากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฯ จึงมีความส าคัญที่ต้องน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด 
กิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ ที่จะบรรจุอยู่ ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                        
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพราะการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่มีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ   
ในการกล่อมเกลาจิตใจ สร้างความตระหนัก สร้างความสามัคคีในสังคม  
    ในการนี้ ตามที่มีการก าหนดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฯ ตามแนวทาง ของรัฐบาล
ตามที่กล่าวมาในข้อ 1.1.4 ดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท าแผนในลักษณะบูรณาการ 
คือ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                   
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง”   
 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
   1.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รวมทั้งเสริมสร้างการด าเนินภารกิจต่าง ๆ                      
ที่เก่ียวข้องให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
    1.2.2 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรี ด้านการป้องกัน                 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    1.2.3 เพ่ือรองรับต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    
และประพฤติ มิ ชอบ  และส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม  ของส านั ก ง านศึ กษาธิ กา รจั งหวั ด สตู ล                            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมและ/หรือโครงการ                
ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งยกระดับคะแนนการประเมิน ฯ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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   1.2.4 เพ่ือบูรณาการในการก าหนดกิจกรรมและหรือโครงการตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
    1.2.5 เพ่ือรองรับต่อการประเมินการตรวจสอบ หรือการด าเนินการที่ต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานในด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือด้านส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  

1.3. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานประสานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
   1.3.1 ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
     1.3.2 หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

1.4. ระยะเวลาการด าเนินการและการรายงานผลการด าเนินการ  
    ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)  

1.5. เกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดของการด าเนินการ  
   1.5.1 การประเมิน จะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  
           1.5.1.1 การประเมินจากระดับหน่วยงาน โดยพิจารณาจากกิจกรรมและโครงการ                
ที่หน่วยงานรับผิดชอบและต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ตามการรายงานผลการด าเนินการตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลก าหนด  
            1.5.1.2 การประเมินจากภาพรวมของแผนปฏิบัติการ ฯ โดยพิจารณาจากการ
ด าเนินการกิจกรรมและโครงการในแผนปฏิบัติการ ฯ และพิจารณาเป็นร้อยละการด าเนินการจากกิจกรรม  
และโครงการทีม่ีทั้งหมด  
   1.5.2 ตัวชี้วัดการด าเนินการ  
            การก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการตามแต่ละกิจกรรมและ/หรือโครงการจะมีแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่ต้องด าเนินการก ากับไว้ โดยตัวชี้วัดจะระบุไว้ 
ในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
2.1 ข้อมูลทั่วไป  

   ข้อมูลทั่ วไปเพ่ือประกอบการพิจารณา เป็นการน าข้อมูลโดยทั่วไปไม่ว่าทั้ งภายใน                        
และภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพ่ือน ามาประกอบการก าหนดกิจกรรม 
และโครงการ หรือก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต 
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งการน าข้อมูลทั่วไป
มาประกอบการพิจารณาจะเป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลว่ามีสิ่งใดที่ควรน ามาพิจารณาหรือมีประโยชน์ต่อการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้  

   2.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
            2.1.1.1 ประวัติส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (โดยสังเขป)  
                 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ต้ังอยู่ที่อาคารหอสมุดกลางชั้น2 โรงเรียน
สตูลวิทยา ต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด  

    2.1.1.2 หน้าที่และอ านาจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
                 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
      (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ . อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย  
      (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
      (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
      (4) จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ                      
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
      (5) ส่ ง เสริมและสนับสนุนการศึกษาเ พ่ือคนพิการ  ผู้ ด้อย โอกาส                    
และผู้มีความสามารถพิเศษ 
      (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
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     (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ 
และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  
     (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
เพ่ือการศึกษา  
     (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
     (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ 
ในจังหวัด  

 2.1.1.3 วิสัยทัศน์  
     "ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลัง
การศึกษาสตูล 

  2.1.1.4 คุณธรรมหลักองค์กร 

  “สุจริต มีวินัย จิตอาสา พอเพียง” 

     2.1.1.5 พันธกิจ  
                               1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ปี)  โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัด
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน 
    4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูล 
    6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
รองรับการศึกษาตลอดชีวิตและสังคมสูงวัย 
    7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  ปลูกฝังความรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
    8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลก
สตูลให้ยั่งยืน 
 
     2.1.1.6 ค่านิยมองค์กร  
               องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาสตูล 
 
     2.1.1.6 เป้าประสงค์รวม 

   1. เด็กปฐมวัย (0-6 ปี)  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
ตามช่วงวัย 

  2. ผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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  3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบท
เชิงพ้ืนที่และความต้องการของตลาดแรงงาน 

  4. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 

  5. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรม  

องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล สู่การมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง   มั่ง
คั่งและยั่งยืน 
 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผน  
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก  
โดยมีผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

Structure & Policy (โครงสร้าง/นโยบาย) 
1. โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังที่ชัดเจน 
2. เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วน
ภูมิภำค 
3. ใช้กลไกกำรประสำนงำนในกำรขับเคลื่อนและ 
มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
4. มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และ
คณะอนุกรรมกำรครบทุกคณะ 
5. โครงสร้ำงบริหำรงำนที่ชัดเจน 
Service & Product (บริการ) 
1. กำรให้บริกำร กำรแนะน ำ ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำม
ระเบียบข้อกฎหมำย 
2. งำนของ ศธจ. เป็นงำนบริกำรซึ่งช่วยเสริมสร้ำง
ด้ำนขวัญและก ำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. กำรตอบสนองต่อผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว 
4. สถำนศึกษำในก ำกับเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยให้
เป็นรูปธรรม 
 

Structure & Policy (โครงสร้าง/นโยบาย) 
1. ศธจ.สตูลไม่สำมำรถเข้ำไปก ำกับ ดูแล และบังคับ
บัญชำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในระบบของรัฐโดยตรง 
2. มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยบ่อยครั้ง/ขำดควำมต่อเนื่อง
ในกำรปฏิบัติ 
3. ขำดกำรขับเคลื่อนนโยบำยภำยในองค์กร 
4. กรอบอัตรำก ำลังไม่ครบตำมภำรกิจงำน 

 
Service & Product (บริการ) 
1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสตูลไม่ทรำบถึง
บทบำทและภำรกิจที่ชัดเจนของ ศธจ.สตูล 
2. ขำดกำรประชำสัมพันธ์ในบทบำทและภำรกิจของ
องค์กร 
3. ไม่มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ผู้รับบริกำร
ทรำบ 
4. ไม่ถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่วำงไว้ 
5. ช่องทำงกำรบริกำรที่ให้ผู้รับบริกำรมีน้อย 
6. ขำดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
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ปัจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 
 
 
 

Man (คน) 
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน 
2. บุคลำกรในส ำนักงำนมีอำยุเฉลี่ยน้อยมีควำม
พร้อมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลย ี
3. บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น ทุ่มเท เสียสละ 
ในกำรท ำงำน 
4. บุคลำกรในส ำนักงำนท ำงำนเป็นทีม 
5. มีจิตบริกำรที่ดี 
6. บุคลำกรมำกกว่ำร้อยละ 65 ของกรอบ
อัตรำก ำลัง เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
7. มีบุคลำกรทุกกลุ่มงำน และมีผู้บริหำรครบ 
ทุกต ำแหน่ง 
8. บคุลำกรมีช่วงอำยุใกล้เคียงกัน อิทธิพลของ 
ช่วงอำยุต่อกำรท ำงำนมีน้อย 
 
 
Money (เงิน) 
1. กำรปฏิบัติงำนโครงกำรเป็นไปตำมระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  และทันตำมเวลำที่ก ำหนด 
2. มีระบบกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินที่โปร่งใส 
3. มงีบประมำณขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมเพียงพอ 
4. กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรรวดเร็ว 
 
Machine (เครื่องมือ) 
1. มอุีปกรณ์เครื่องมือเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนใน
องค์กร 
2. มรีะบบ My Office ภำยในส ำนักงำน และ 

7. โครงสร้ำงผู้รับบริกำรกว้ำงไม่สำมำรถเข้ำถึง
ผู้รับบริกำรโดยตรง 
 
 

Man (คน) 
1. บุคลำกรขำดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. บุคลำกรขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. บุคลำกรไม่น ำเทคโนโลยีมำพัฒนำงำน 
4. บุคลำกรบำงกลุ่มงำนมีจ ำนวนน้อยกว่ำภำระงำน 
5. ขำดบุคลำกรเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
 
 
 
Money (เงิน) 
1. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ขำดประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำน 
2. ขำดงบกลำงในกำรบริหำรงำน 
3. ไม่มีงบประมำณสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ตำมควำมต้องกำรขององค์กร 
 
Machine (เครื่องมือ) 
1. เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
2. เครื่องมือที่ได้รับไม่เหมำะสมกับภำรกิจงำน 
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ปัจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

เชื่อมต่อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำภำยนอก 
3. มีอุปกรณส์ ำนักงำนเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
4. มอุีปกรณ์ส ำนักงำนเหมำะสม ทันสมัย 
5. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ 
Method (ทักษะการบริหาร) 
1. นโยบำยสำมำรถบริหำรกำรจัดกำรศึกษำได้ 
ทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
2. ผู้น ำองค์กรมีทักษะกำรบริหำรที่ดี 
3. ผู้น ำองค์กรเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
4. มีกำรบูรณำกำรภำยในองค์กร และระหว่ำงองค์กร 
5. ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

3. ขำดระบบกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
ส ำนักงำนให้ทันสมัย 
 
 
 
Method (ทักษะการบริหาร) 
1. นโยบำยกำรบริหำรไม่ชัดเจน 
2. ฝ่ำยบริหำรมอบหมำยงำนไม่ตรงหน้ำที่ตำมกลุ่มงำน
3. ไม่สำมำรถออกแบบโครงกำรหรือใช้งบประมำณตำม
บริบทของจังหวัด 
4. ขำดควำมชัดเจนของภำรกิจไม่ตรงกลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 
5. กระบวนกำรบริหำรไม่ชัดเจน ขำดกำรนิเทศ ติดตำม 

 
ปัจจัยภายนอก (STEP) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ค่ำนิยมของผู้ปกครอง ชุมชน ในจังหวัดสตูล 
ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และเห็นควำมส ำคัญ 
ของกำรศึกษำของบุตรหลำน 
2. คุณภำพกำรศึกษำจำกผลกำรทดสอบระดับชำติ
อยู่ในระดับดี 
3. หนว่ยงำนระดับจังหวัดให้ควำมส ำคัญกับองค์กร 
Technology (วิทยาการ/เทคโนโลยี) 
1. มกีำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. วิทยำกำรและเทคโนโลยีเจริญก้ำวหน้ำอย่ำง
รวดเร็ว 
3. มรีะบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด
และส ำนักงำนปลัดกระทรวง 

Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ระบบอุปถัมภ์   
2. ภำพปัญหำทำงครอบครัวส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
3. ภำวะคุกคำมจำกโรคอุบัติใหม่ 
 

 
 

Technology (วิทยาการ/เทคโนโลยี) 
1. กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีต้องมีค่ำใช้จ่ำย 
2. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ไม่เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
3. สภำพควำมพร้อมของแต่ละครอบครัวในกำร
สนับสนุน ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร                
ไม่เท่ำกัน 
4. มีภำวะคุมคำมทำงเทคโนโลยี 
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ปัจจัยภายนอก (STEP) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีท ำให้ประชำชนและผู้เรียนสำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย เท่ำทัน
เหตุกำรณ์ 
Economic (เศรษฐกิจ) 
1. มกีำรสนับสนุนงบประมำณทำงกำรศึกษำจำก
ภำครัฐ  ได้แก่  นโยบำยเรียนฟรีท ำให้ผู้มีรำยได้น้อย
มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ 
2. จังหวัดสตูลเป็นเมืองรองแห่งกำรท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 
3. มีช่องทำงในกำรเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำร
สนับสนุนแหล่งงบประมำณท่ีหลำกหลำย 
4. มีงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรขับเคลื่อน
กำรศึกษำผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) 
 
Political (การเมือง/กฎหมาย) 
1. มีกฎหมำยควบคุมกำรท ำงำนที่ชัดเจน 
2. นโยบำยมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 
3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นต้นสังกัด
จัดสรรงบประมำณมำให้ด ำเนินกำรโครงกำร 
4. มีควำมชัดเจนในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมค ำสั่ง 
คสช. 
5. กำรเมืองไม่แทรกแซงในหน่วยงำน 
 

 

 
Economic (เศรษฐกิจ) 
1. ผู้มีรำยได้น้อยไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำแนวใหม่ 
2. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่มีงำนท ำ 
3. กำรจัดกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
4. ฐำนะทำงเศรษฐกิจของประชำกรอยู่ในฐำนะยำกจน 
5. รำยได้เฉลี่ยระดับจังหวัดน้อย 
6. ปัญหำควำมยำกจน และรำยได้ต่ ำของผู้ปกครอง 
 
 
 
 
Political (การเมือง/กฎหมาย) 
1. มีกฎหมำย ระเบียบใช้บังคับมำกเกินไป 
2. มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองอยู่ตลอดเวลำท ำให้
เกิดควำมไม่ต่อเนื่อง และไม่ชัดเจนของนโยบำยต่ำงๆ 
3. อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ทับซ้อนกัน 
4. ขำดกำรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนบริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงจริงจัง เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล  
ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้ไม่
ต่อเนื่อง 
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“เล่มท
   

บทที่ 3  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

3.1 ทั่วไป  
จากข้อมูลทั่วไปในบทที่ 1 และการวิเคราะห์เพ่ือจัดทำแผนในบทที่ 2 ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ในบทที่ 3 จะเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะระบุรายละเอียดที่เกี ่ยวข้อง         
กับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ การดำเนินการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลาการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีรูปแบบแผนปฏิบัติการที่ 
ต่างจากปีที่ผ่านมาบ้าง เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปในแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรว งศึกษาธิการกำหนด และตาม
มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA) ตามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ให้ ความสำคัญในการดำเนินการตามที่กล่าวมาทั้งหมดเสมอซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตลอดจนรองรับต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามแนวทางต่าง ๆ ที่รัฐบาลมีแนวนโยบายหรือมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังกล่าว  

 

3.2 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3.2.1 วิสัยทัศน์ : องค์กรทันสมัย  ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาสตูล 
3.2.2 พันธกิจ : 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ปี)  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
           2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
           3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่และความต้องการของตลาดแรงงาน 
           4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูล 
           5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้รองรับการศึกษาตลอดชีวิตและสังคมสูงวัย 
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     6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

     7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลให้ยั่งยืน 
3.2.3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and   

Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90  

3.2.4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 28 กิจกรรม ดังนี้  
          3.2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต  

วัตถุประสงค์   
1. เพื ่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้ในการบริหารราชการและการปฏิบัต ิงานของผู ้บร ิหารและบุคลากร                                

ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือปรับฐานความคิด ปลุกค่านิยม และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
3. สร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นองค์กรคุณธรรมโดยการบูรณาการและเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน                          

ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
เป้าประสงค์ : เพ่ือร่วมสร้างสังคมสุจริตและร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ   
ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) เชิงยุทธศาสตร์   
1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หรือแนวทางที่กำหนดเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหรือ 

เป้าประสงค์ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต  
2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ภายในรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน  

          กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต “สุจริต มีวินัย จิตอาสา พอเพียง”   
                                        เป้าหมาย : เพ่ือส่งเสริมการรับรู้และสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น  

            กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต                
และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
           กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสร้มคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
          กิจกรรมที่ 3 โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 
               กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต  

      เป้าหมาย : เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังจิตสำนึก เร่งสร้างการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประกาศนโยบายการบรหิารงานด้านทรพัยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลูเพ่ือให้เกิด ความโปร่งใส  
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ   
 

                                      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  
       เป้าหมาย : เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  

กิจกรรมที่ 8 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 
                                      กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้เป็นองค์กรคุณธรรม  

       เป้าหมาย : เพ่ือสร้างพลังการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการด้านองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน   

                                                  กิจกรรมที่ 10 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกระดับคุณธรรม 
           และความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

3.2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  
 วัตถุประสงค์   
1. เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลไกกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมข้ึน และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
2. เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้เป็นไปตาม เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 เป้าประสงค์: พัฒนากลไก มาตรการควบคุม กำกับ ติดตามในการบริหารจัดการด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน                       

ต่อสถานการณ ์เพ่ือส่งเสริมให้การทุจริตลดลง  
ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) เชิงยุทธศาสตร์  

                             1. มีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลตามท่ีแผนกำหนด  
2. มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลสูงขึ้น      

          กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรการ กลไก และกระบวนการในการป้องกันการทุจริต ในองค์กร  
          เป้าหมาย : เพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชันลดลง โดยหน่วยงานมีกลไก มาตรการควบคุม กำกับ ติดตามในการบริหารจัดการป้องกัน                       
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริตในปัจจุบัน   
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กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการจัดทำมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  

                                             กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา)  
กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต  

                                             กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมการดำเนินการเพ่ือจัดทำมาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมการจัดทำมาตรการหรือแนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์  
         เป้าหมาย : เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ เน้นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่ มุ ่งเน้นการปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรม ด้วยกลไกเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลข่าวสารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลในเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
          กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการและสนับสนุน กลไก กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก   

                                    เป้าหมาย : เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื ่อให้เกิดความโปร่งใส                  
และลดโอกาสการทุจริตในทุกรูปแบบ  
                                          กิจกรรมที่ 23 โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and   
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
         3.2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างความตื่นตัวและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน องค์กรสาธารณะประโยชน์                  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
2. เพ่ือบูรณาการกระบวนการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
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มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้องค์กรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริต  
4. ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้   
เป้าประสงค์ : เพ่ือมีส่วนร่วมและตอบสนองตามเป้าประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง  
 
ตัวช้ีวัด (เป้าประสงค์) เชิงยุทธศาสตร์  
1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและ มีทัศนคติ                    

และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต  
          กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  

                                            เป้าหมาย : เพ่ือสร้างกลไกบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริต  
กิจกรรมที่ 25 การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data integrity and Transparency  

Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565  
           กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  

                                     เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชน เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม /โครงการร่วมกัน และมีการร่วม                  
ในกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของเจ้าหน้าที่  

                                       กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
          กลยุทธ์ที่ 3 สร้างช่องทางสื่อสาร/รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

                                      เป้าหมาย : มีช่องทางการสื ่อสารเพื ่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการประสานงานหรือตรวจสอบ                       
หรือ ร้องเรียนการทุจริตได้   
                                            กิจกรรมที่ 27 กิจกรรมส่งเสริมการมีช่องทางติดต่อสื่อสารทาง Social Media ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

กิจกรรมที่ 28 กิจกรรมการส่งเสริมการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล                                     
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ปร 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต “สุจริต มีวินัย จิตอาสา พอเพียง”   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  

 ▪ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เพ่ือให้บุคลากรทุกคนไดล้ง
นามในบันทึก ข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการส่งเสริม 
คุณธรรมความ โปร่งใสในการ
ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

- 

บุคลากร 
ทุกคนได ้
ลงนามในบันทึ
ข้อตกลงและมี
ความตระหนัก
เห็นความสำคัญ
ถึงโทษภัยของ
การทุจริต  

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪จัดอบรม ให้ความรู้ ด้านการ  
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการ  
ป้องกันปราบปราม ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ ด้านการ  
ส่งเสริมคุณธรรม   
จริยธรรม หรือการ  
ป้องกันปราบปราม  
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

- 

บุคลากรทุกคน
ได้รับการ
อบรม หรือ  
เข้าร่วม
กิจกรรม  
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและ  
นำความรูสู้่การ
ปฏิบัต ิ

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 3 โครงการจิตอาสาทำความดี
ด้วยหัวใจ 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  

 ▪ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
อาสา เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ  
และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็น
สาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 
และสติปัญญาใน การทำงาน
ที่เป็นสาธารณประโยชน์  
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

- 

บุคลากรทุกคน
มีจิตอาสา 
พร้อมท่ีจะ
เสียสละเวลา 
แรงกายแรงใจ 
และสติปัญญา
ในการทำงานท่ี
เป็สาธารณ
ประโยชน ์
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 
 
 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูล  
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ มีประกาศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เพื่อแสดง
เจตจำนงในการบริหารงานที่สุจริต 
โปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล   
  ▪ ผู้บริหารแจ้งผู้ใต้บังคับ   

บัญชาในสังกัดทุกคนทราบ เพ่ือนำ 
แนวทางตามเจตจำนง ฯ ไปปฏิบัติ 
  ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติให้กับบุคลากร 
ดำเนินการต่าง ๆ ด้วย 
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  
และมีธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือแสดงต่อ  
สาธารณชนว่าสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
มีเจตจำนงในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

1 ฉบับ 

 

สำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัดสตลู 
มีการแสดง
เจตจำนง  
ในการบริหาร  
งาน ด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจรติ  
โปร่งใส อย่างมี 
ธรรมาภิบาล   
ซึ่งลงนาม   
โดยผู้บริหาร  
สูงสุด 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประกาศนโยบาย
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพ่ือ           
ให้เกดิความโปร่งใส  
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ มีประกาศเจตนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงาศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ที่เก่ียวกับความโปร่งใส 
สอดคล้องตามแนวทางภารกิจของ  
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป 
ประเทศหรือแนวนโยบายของรัฐบาล 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของรัฐ  
 ▪ ผู้บริหารแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด
ทุกคนทราบ เพ่ือนำแนวทางตาม
เจตจำนง ฯ ไปปฏิบัติ    
▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

1. เพ่ือแสดงให้สาธารณชน   
ทราบว่าสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลมีการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใส  
2. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน
ด้านการดำเนินงาน
ทรัพยากรบุคคล 
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

1 ฉบับ 

 

มีแนวทางการ
บริหาร  
ทรัพยากร
บุคคลของ
สำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัดสตลู 
ที่แสดงออกถึง
ความโปร่งใส  
และม ี
ธรรมาภิบาล  
และเพื่อเป็น  
แนวปฏิบัติใน
การดำเนินงาน 
ด้านบุคคล   
ของหน่วยงาน 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี  
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ สรุปผลการดำเนินงาน  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 
ปีงบประมาณ 2564    
▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 ▪ รายงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 

1. เพ่ือแสดงให้สาธารณชน
ทราบว่า สำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดสตูลมีการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลที่มี  
ความโปร่งใส  
2. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในปีงบประมาณ   
2563 เพ่ือเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ  
ถัดไป 

1 ฉบับ 

 

ได้สรุปรายงาน
ผลการ 
ดำเนินงาน   
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากบุคคล
ของสำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัดพัทลุงใน  
ปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา     
เพื่อเปแ็นวทาง  
ดำเนินการใน  
ปีงบประมาณ  
ถัดไป 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและเสียสละ  
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪จัดกิจกรรม/โครงการ หรือส่ง 
บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมหรือ 
ดำเนินการกิจกรรม/โครงการที่ 

เพ่ือจัดกิจกรรม  
เสริมสร้างจิตสำนึกให้ 
บุคลากรของหน่วยงาน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต   
เสียสละต่อส่วนรวม สังคม 
หรือประเทศชาติ หรือ
เสริมสร้างทัศนคติ ในด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

มีการจัด  
กิจกรรม/  
โครงการหรือ  
จัดส่งบุคลากร  
หน่วยงานเข้า  
ร่วมทั้ง
ภายในหรือ
ภายนอก  
หน่วยงาน 
ในการเสริมสร้าง  

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมในการมี
จิตสำนึกท่ีเสียสละต่อส่วนรวม สังคม 
หรือประเทศ หรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หรือการบำเพ็ญ สาธารณะ
ประโยชน์ หรือการปลูกฝัง ด้านการ
ดำเนินชีวิตที่ดีตามแนวทาง ศาสนา 
เศรษฐกิจพอเพียง     
  ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์   
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

และประพฤติมิ ชอบ เป็นต้น วัฒนธรรม 
องค์กรให้  
บุคลากรมี  
ทัศนคติที่ดี   
ในการปฏิบัติงาน
และดำเนินชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 8 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ จัดโครงการ ฯ เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรตบิุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนับสนุนและ
ยกย่องบุคลากรในเครือข่าย
การศึกษาในจังหวัดพัทลุง ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน   

1 ครั้ง/ปี  

 

จัดโครงการเพื่อ
มอบรางวัล 
ให้กับบุคลากร 
ในเครือข่าย  
การศึกษาใน  
จังหวัดสตลู เพื่อ
เชิดชูขวัญ  
กำลังใจและ  
สร้างแบบ 
อย่างที่ดี  

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมการ
ดำเนินการด้านองค์กรคุณธรรมของ
หน่วยงาน   
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ ดำเนินการจัดทำแผน ส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน    
  ▪ ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามที่
กำหนดในแผนส่งเสริมคุณธรรม                                                  

 

เพ่ือให้เป็นไปตาม  
แนวทางของแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรมที่ให้ 
ความสำคัญ ในการส่งเสริม
การมคีุณธรรมจริยธรรม 
และมีการนำหลักธรรมทาง 
ศาสนา หลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางการดำเนินชีวิต  
เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจในการ
ดำเนินงาน และดำเนินชีวิต
อย่างมีสุข 

-- 

มีการ
ดำเนินการ 
ด้านองค์กร  
คุณธรรมของ  
สำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัด  
สตูล 

    

  -- 

 

- ทุกกลุ่มงาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 10 โครงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือยกระดับคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล  
 🗹 การดำเนินการ ดังนี้  

 ▪ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เพ่ือขับเคลื่อนและ
ยกระดับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม พร้อมทั้ง  
แจ้ง ข้อมูลข่าวสารที่เป็น  
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
และหน่วยงานในทุกด้าน 

- 

มีการ
ขับเคลื่อน
และยกระดับ
การพัฒนา  
บุคลากรด้าน   
การป้องกัน  
การทุจริตการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรการ กลไก และกระบวนการในการป้องกันการทุจริต ในองค์กร 
กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมการสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ ดำเนินการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ ในเว็บไซต์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

เพ่ือให้เป็นไปตาม   
แนวทางการประกาศ 
คณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา  9 (8) แห่ง  
พระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสาร พ.ศ. 2540   
ซึ่งประกาศไว้ เมื่อวันที่ 16  
มกราคม 2558   

 

ทุกเดือนที่
มีการ
จัดซื้อจัด
จ้าง/จัดหา
พัสด ุ

การดำเนินการ   
ด้านการจัดซื้อ  
จัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุของ
หน่วยงานมี
ความโปร่งใส   
 
 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการ
จัดทำมาตรการหรือแนว
ทางการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ กำหนดแนวทางการส่งเสริมการ
จดัซื้อจัดจ้างที่เป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใส โดยจัดทำเป็นประกาศ
และลงนามโดยศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
เพ่ือแจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลทราบ  
และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

เพ่ือส่งเสริมความ  
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูลและเพ่ือแสดงต่อ
สาธารณชน ให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการดำเนินการ
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

1 ฉบับ 

 

มีแนวปฏิบัติ
ในการจัดซื้อ
จัดจ้างของ
หน่วยงาน  
ทำให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
มีความโปร่งใส   
 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมการรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6  
เดือน ที่มีรายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ ของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 หรือตามท่ี 
กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล  

เพ่ือสร้างความโปร่งใส  
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูล และเพ่ือให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถ  
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณได้ 

- 

เกิดความ
โปร่งใสในการ  
ดำเนินงานด้าน
งบประมาณ  
ของสำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัดสตูล 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

 

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 
เดือน ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา) 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายรอบ  
12 เดือน ที่มีรายละเอียดการใช้
จ่าย งบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563 (ที่ผ่านมา) หรือตามท่ี 
กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

เพ่ือสร้างความโปร่งใส  
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล และเพ่ือให้
ประชาชนทั่วไป สามารถ  
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณได้ 

- 

เกิดความ
โปร่งใสในการ  
ดำเนินงานด้าน
งบประมาณ  
ของสำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัดสตูล 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ การจัดทำแผนการใช้จ่าย   
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

เพ่ือสร้างความโปร่งใส  
ในการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุงและเพ่ือให้ 
ประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้ 

- 

เกิดความ
โปร่งใสในการ  
ดำเนินงานด้าน
งบประมาณ  
ของสำนักงาน  
ศึกษาธิการ  
จังหวัดสตูล 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

 

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรม
จัดทำมาตรการหรือแนวทาง
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ จัดทำมาตรการ/แนวทางส่งเสริม  
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โดยจัดทำ
เป็น ประกาศลงนามโดยศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล  
 ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
2. เพ่ือแสดงต่อสาธารณชน
ว่าสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล มีความโปร่งใส 

1 ฉบับ 

 

มีการประกาศ  
แนวทางการ  
ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ  
โปร่งใส 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการดำเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริต 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเพื่อจัดเตรียมการจัดทำมาตรการ
หรือแนวทางบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

 

เพ่ือหาความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตของหน่วยงานและ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อ
จัดทำแนวทาง/มาตรการ
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง  
หรือบริหารจัดการ 

1 ฉบับ 

 

มีการประกาศ  
แนวทางการ  
ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ  
โปร่งใส 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมการดำเนินการ
เพ่ือจัดทำมาตรการหรือแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  

 ▪ นำความเสี่ยงที่ได้ตามกิจกรรมเพ่ือหา
แนวทาง หรือมาตรการเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่ ได้ให้ลดลง หรือเพ่ือเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดข้ึน  หรือเพ่ือป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงลุกลาม 

เพ่ือจัดทำแนวทาง/ 
มาตรการในการ  
ป้องกัน เฝ้าระวัง หรือ 
บริหารจัดการความ เสี่ยงต่อ
การทุจริต 

- 

ได้แนวทาง/  
มาตรการ 
ต่าง ๆเพื่อลด
ความเสี่ยง/
เฝ้าระวัง  
หรือบริหาร
ไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง  
ต่อการทุจริต 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมการจัดทำ
มาตรการหรือแนวทางป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ ดำเนินการจัดทำแนวทางหรือ  
มาตรการในการป้องกันการขัดกัน  
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นความรู้ 
และหรือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานโดยลงนามประกาศ 
โดยศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
และแจ้งทุกกลุ่มงานรับทราบ/
ดำเนินการ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 

เพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันและแนวทางการ  
ดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์  
ส่วนรวม 

1 ฉบับ 

 

ได้มาตรการ   
ในการป้องกัน
และแนวทาง 
กาดำเนินงาน
เพื่อไม่ให้เกิด
การขัดกัน
ระหว่าง  
ผลประโยชน์  
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  
ส่วนรวม 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมการจัดทำข้อมูล
เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
  🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ รวบรวมจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี                   
ตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการกำหนด และรายงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ทราบ  และ
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ในการ
ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  
และพัฒนาระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ ปี 

งบประมาณ 

- 
 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ในเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ ดำเนินการตรวจสอบการจัดลง 
ข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่  

  ประชาชนควรทราบ  

เพ่ือพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ในเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

- 

เว็บไซต์ 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูลมี
การพัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วนและ
เป็นปัจจบุัน  

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 

กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ให้มี
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่าย  

เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ให้มีข้อมูลข่าวสาร 
ที่ทันสมัย ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่าย 

- 

เว็บไซต์ของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล มี
ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัย 
ครบถ้วน  
เป็นปัจจบุัน
และเข้าถึง 
ได้ง่าย 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการและสนับสนุน กลไก กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก   
กิจกรรมที่ 23 โครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and   
Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ติดตามผล  
การดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคของ
การ ดำเนินงาน ให้ความรู้ ถ่ายทอด
ข้อมูลใน การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรม พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ
หน่วยงานในทุกด้าน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน   
 ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 

เพ่ือดำเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี  

  และตามแนวทางที่สำนักงาน  
  คณะกรรมการป้องกัน  
  และปราบปรามการทุจริต    
  แห่งชาติ กำหนด 

1 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

ยกระดับ
คะแนน  
การประเมิน  
คุณธรรมและ  
ความโปร่งใส  
ในการ 
ดำเนินงาน  
ของหน่วยงาน  
ภาครัฐ 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมจัดทำมาตรการ
หรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
 ▪ จัดทำมาตรการหรือแนวทางการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 ▪นำเสนอศึกษาธิการสำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลลงนาม  
ประกาศใช้และแจ้งเวียน
หน่วยงาน  ทราบ/ดำเนินการ  
 ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 

เพ่ือบริหารจัดการด้านการ
ร้องเรียนการทุจริต 
มีประสิทธิภาพ 

1 ฉบับ 

 

มีมาตรการหรือ  
แนวทางการ  
จัดการเรื่อง  
ร้องเรียน  
การทุจริตที่มี  
ประสิทธิภาพ 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
กิจกรรมที่ 25 การประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(Open Data integrity and 
Transparency  Assessment : OIT) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
▪ จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data integrity and 
Transparency  Assessment : OIT) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. เพ่ือรายงานผลตามการ 
ประเมิน ฯ (ITA)  
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  (เครื่องมือวัด 
Open Data  Integrity 
and Transparency   
Assessment : OIT)  

2.เพ่ือเป็นแนวทางสร้างการ 
รับรู้กับประชาชนภายนอก 
หน่วยงานตามแนวทางการ 
ประเมิน ฯ (ITA) 

- 

ผู้เข้ารับการ  
อบรมมี
ความรู้  
ความเข้าใจ
ในเร่ืองการ
พัฒนา  
และยกระดับ  
การเปิดเผย  
ข้อมูล
สาธารณะ  
ประจำปี 
งบประมาณ  
2565 

    

  -- 

 

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
▪ ดำเนินการสำรวจความพึง พอใจใน
การให้บริการประชาชนที่ มีต่อ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
 ▪ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจ  
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อ  
สำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดสตูล 

อย่างน้อย   
1 ครั้ง/ 

ปีงบประมาณ 

ได้ฐาน 
ข้อมูล/ผล
การสำรวจ  
ความพึงพอใจ  
ของ
ผู้ใช้บริการ 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 



 

37 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างช่องทางสื่อสาร/รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
กิจกรรมที่ 27 กิจกรรมส่งเสริมการมี
ช่องทางติดต่อสื่อสารทาง Social Media 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
▪ ให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารทาง Social 
Media ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ทีห่น้าเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพ่ือเป็นอีก 
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารของ
ประชาชนและในการแจ้งข่าวสารทั่วไป
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ดำเนินการ   

 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีช่องทาง 
ติดต่อสื่อสารทาง Social  
Media ของสำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดสตุล เช่น   
facebook เป็นต้น 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง  
Social  
Media 

- 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
อำนวยการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน งบประมาณ (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – 
มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – 
มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย.

65) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดรร 

งบอ่ืนๆ  

กิจกรรมที่ 28 กิจกรรมการส่งเสริมการมี
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 
🗹 การดำเนินการ ดังนี้  
▪ เพ่ิมช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   
การทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

 

เพ่ือให้มีช่องทางรับเรื่อง  
ร้องเรียนการทุจริตผ่าน  
ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

1 ช่องทาง  

 

- 

    

  -- 

 

- กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     • ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

• ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
• เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดีของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
• เป็นส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

- เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- มอบหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา 
  

         (ลงนาม)   
         (นายสมพงศ์   พละไชย)  

               ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 


