
แบบการก ากับติดตามและรายงานการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

              รอบ 6 เดือน (ภายใน 15 เม.ย.65) 

  รอบ 12 เดือน (ภายใน 19 ส.ค.65) 

1.ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

3.งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

          งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต) 

                 งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).............................. 

4. สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงแล้ว 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมควำมพร้อม ก.พ.-มี.ค. 65 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูลทุกคน 

กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ 
เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต ให้แก่บุคลำกร
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  

มี.ค.-เม.ย. 65 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูลทุกคน 

กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศต่อ
สำธำรณชน 

ก.พ.-ก.ค. 65 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูล/บุคคลภำยนอก 

กิจกรรมที่ 4 ติดตำม สรุป และรำยงำนผล ก.พ.-ส.ค. 65 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูลทุกคน 

 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (โปรดอธิบำยกิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เริ่มโครงกำรจนถึง
ปัจจุบัน) 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร และบันทึกเสนอขออนุมัติ 

2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรฯ 

3. จัดประชุมชี้แจง โครงกำร มอบหมำยงำนตำมค ำสั่งส ำนักงำน และก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

8.ระยะเวลำด ำเนินกำร  กุมภำพันธ์-สิงหำคม 2565 



9.สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสตูล 

10.ผลการด าเนินงาน 

10.1 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนฯ 

1) จ ำนวนนักเรียน/ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต..........คน 

2) จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่ำนิยม สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ       20 คน 

3) จ ำนวนหน่วยงำนหรือโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้แผนป้องกันฯ ปี 2565..........หน่วยงำน/
โครงกำร 

10.2 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายของโครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (สะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึง
ปัจจุบัน) 

จ านวนเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
1)ร้อยละของบุคลำกร
ในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสตูลที่เข้ำร่วม
อบรม 

ร้อยละ 80 20 66.67 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลได้รับกำรยอมรับให้
เป็นองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 

- 

*ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ท่ำนระบุไว้ในเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

**ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

11.งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

17,000 - 700 - - 700 
แหล่งงบประมาณ งบด ำเนินงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 



12.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 12.1 ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้
กลุ่มเป้ำหมำยไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจำกมีอำกำรป่วย 

 12.2 ข้อเสนอแนะ   - 

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 1.บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ได้รับกำรอบรมเพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสร้ำงภูมิคุ้มกัน
กำรทุจริต มีจิตส ำนึก ตระหนักในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำกำรทุจริต 

 2.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
andTransparency Assessment:OIT) อย่ำงน้อยระดับ A 

14. ผู้รายงาน นำงสำวเดือน  โพธิรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 

โทรศัพท์  074-772165-6    โทรสาร 074-772167   E-mail: 123pothirat@gmail.com 

15. วันที่รายงาน ณ วันที่   มีนำคม   2565  

                  ลงชื่อ          

                                             (นำงสำวมัสหลัน สำเอียด) 
                                           ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

                                                ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 

 

................................................................. 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯไปท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร                    
ทำง e-mail:accmoe@sueksa.go.th 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานผ่าน Google Sheet 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล       รอบ 6 เดือน (ส่งภายใน 15 เม.ย.65) 

ผลการด าเนินงาน            รอบ 12 เดือน (ส่งภายใน 19 ส.ค.65) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายของแผนฯ 

 1) จ ำนวนนักเรียน/ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต..........คน 

 2) จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  20 คน 

 3) จ ำนวนหน่วยงำนหรือโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้แผนป้องกันฯ ปี 2565..........หน่วยงำน/โครงกำร  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ 
1 สร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 

20 66.67 - 17,000 700  

    



 


