
 
 
 
 

 
๑. ชือ่ส่วนราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
2. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
: กลยุทธ์ที่ 6.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
                    งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต) 
                    งบประมาณจากแหล่งอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................ 
4. หลักการและเหตุผล 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” ซึ่งกำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเท่าสากล ผ่าน
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตประเทศไทย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ. 2564) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

เพ่ือสนองต่อนโยบาย และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
มหาสารคาม และจากปัญหาการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมของประเทศ ส่งผลให้คะแนนระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย อยู่ใน
ระดับต่ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึก
ของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้   และมุ่งหวังที่
จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนำความรู้ที่ได้รับไป
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อผลักดันไปสู่ “องค์กร
คุณธรรม”  

5. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบาย ต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบไปสู่การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 



๒. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

    ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรม“คุณธรรมองค์กร” 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)* 
6.๑ เชิงปริมาณ  

1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. สำนักงานศึกษาธิการมีประมวลจริยธรรมและแผนบริหารความเสี่ยง  
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้ 

6.2 เชิงคุณภาพ  
๑. ผู้บริหารและบุคลากรทางศึกษา สามารถคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ออกจากกันได้ มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถลดความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ศธจ.มหาสารคาม  

ตามประกาศเจตจำนงสุจริต ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 
2. จัดทำโครงการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

               หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 135 คน  
3. การขับเคลื่อนองค์กรสู่การประเมิน ITA กิจกรรม “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข:Happy soul” โดยมี

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  80  คน 
4. โครงการ “ศธจ.มหาสารคาม จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข ในวิกฤติ โควิด-19” เพื่อช่วยเหลือพ่ี

น้องประชาชนในจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับความเดือดร้อน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยดำเนิน
กิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564  

5. กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในรูปแบบ 

                   - “ศธจ.มหาสารคาม รวมพลัง “ปัญหาที่อยากแก้..ความดีท่ีอยากทำ” เพ่ือขับเคลื่อนงานร่วมกนัให้เป็นหนึ่งเดียว 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน มีนาคม - สิงหาคม  2564 
9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)** 

9.๑ ผลผลิต  
- จัดทำประมวลจริยธรรมและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
- ประกาศเจตจำนงสุจรติในการบริหารงานสำนักงานศกึษาธิการจังหวดัมหาสารคาม 
- ประชุมบุคลากร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  
  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
- จัดทำโครงการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 



หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” 
- กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในรูปแบบ “ศธจ.มหาสารคาม รวมพลัง “ปัญหาที่อยากแก้..

ความดีที่อยากทำ” เพ่ือขับเคลื่อนงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว 
 

10. งบประมาณ  (อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ) 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับ   จำนวน             102,000    บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้       จำนวน             102,000    บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
11.1 ปัญหา อุปสรรค   บางกิจกรรมจัดล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 
11.2 ข้อเสนอแนะ  

12. ผู้รายงาน   นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง   ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
      โทรศัพท์ 088-3328979  E-mail: Pchowkrung@windowslive.com 
      วันที่รายงาน ณ วันที่  28  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

mailto:Pchowkrung@windowslive.com


 



 
 
   
          
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 



 โครงการ “ศธจ.มหาสารคาม จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข  
ในวิกฤติ โควิด-19” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดมหาสารคามท่ีได้รับ 

ความเดือดร้อน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง 
ดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 


