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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “สํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษาสุจริต” (ศธ 4334-64-0031)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกและคา่นิยมให้ ทุกภาคสว่นตื่นตัวละอายตอ่การทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ มีสว่นร่วมตอ่ตา้นการทุจริต พร้อมทัง้สง่เสริมสนับสนุนให้ภาคีองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ประชาชน และภาคีตา่ง ๆ มีสว่นร่วมในการสอดสอ่งเฝ้าระวัง ให้ขอ้มูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนิน
งานของหนว่ยงานภาครัฐ และภาคสว่นอื่น ๆ โดยไดร้ับความคุม้ครองจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

โครงการมีแนวทางการดําเนินงานทีมุ่ง่เนน้การปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูก
ฝังและหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ รวมถึงสง่เสริมการปฏิบัติหนา้ทีข่องขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ทีข่องรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่อ่ไปในทางทุจริต ซึ่งมีสว่นสําคัญทีจ่ะทําให้บรรลุเป้า
หมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศมีแนวโนม้ทีด่ีขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุง่เนน้การปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่
ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตน สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม มีความละอายตอ่
การกระทําความผิด ไมเ่พิกเฉยอดทนตอ่การทุจริต และเขา้มามีสว่นร่วมในการตอ่ตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการ
สง่เสริมการสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมคา่นิยมทีย่ึดประโยชน์
สาธารณะมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน และตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสง่เสริม
วัฒนธรรมสุจริตผา่นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทีเ่ด็กไทยทุกคนตอ้งเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตัง้แตร่ะดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขัน้ สามารถทําหนา้ทีค่วาม

่ ่ ่

ประเด็น

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.1 ประชาชนและภาคีตา่ง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส



13/7/2564 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=60af67105ffefd6f3023ad63 2/11

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นพลเมืองทีด่ี มีจิตสํานึกยึดมัน่ในความซื่อสัตยส์ุจริต มีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

เป้าหมาย 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

โครงการมีกลุม่เป้าหมายสําคัญในการพัฒนา คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการ ป้องกันการ
ทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผูบ้ริหาร มีทัศนคติและคา่นิยม
ร่วมตา้นทุจริตในวงกวา้ง ทัง้ในระดับสถานศึกษา ระดับหนว่ยงาน และระดับชุมชน นอกจากนี ้ยังมุง่เนน้ให้สถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทีร่ับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนา ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน อีก
ทัง้มีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงาน อยา่งตอ่เนื่องอีกดว้ย

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่ความซ่ือสัตย์
สุจริต

นักเรียนในสังกัดสพม.ลําปาง ลําพูน มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชนส์ว่นร่วม

ร้อยละของประชาชนทีม่ีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรกทางการศึกษาในสังกัดสพม.ลําปาง
ลําพูน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน
กับผลประโยชนส์ว่นร่วม

ร้อยละของหนว่ยงานทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมิน ITA สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง
ลําพูน มีกลไกกระบวนการป้องกันการทุจริตทีเ่ขม้แข็ง และเทา่ทัน
ตอ่กระบวนการป้องกันการทุจริตทีเ่ขม้แข็ง และเทา่ทันตอ่
สถานการณก์ารทุจริตผา่นกระบวนการประเมิน ITA

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ (210101V03)

ปัจจัย กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีม่ีประสิทธิภาพ (210101F0301)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

เป้าหมายรวม

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยูใ่น

2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่

ตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ และชีเ้บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐ

มีมาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
4. การสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ โดย

เริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

เป้าหมายของกลยุทธ์
สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ

ให้กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
4. การสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ โดย

เริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

กิจกรรม

สร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกงเพื่อตอ่ตา้นการทุ

จริตฯ โดยเริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

เป้าหมายของกิจกรรม

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่

ตา้นการทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริม่จาก

เด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของ สพฐ.
2.แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ.

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 แกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง 1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2561 ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ
"หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) มีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
ดังนี ้1. เห็นชอบหลักการเกีย่วกับหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 2. ให้กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง หารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. 3. ให้กระทรวง ศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในดา้นตา่ง ๆ เช่น ตํารา
เรียน ครูอาจารยร์ายละเอียดหลักสูตร เพื่อ นําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
(หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและ หลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 มกราคม 2561 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการป้องกัน และปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ ดังนี ้1. รับทราบผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรง
ใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 2. ให้
หัวหนา้สว่นราชการให้ความสําคัญกับการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาค
รัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาตนเองดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานทีก่ํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนว่ยงานภาครัฐและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนิน
การตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

แนวทางการพฒนา

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง





2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานบูรณาการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ
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ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงานผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 054-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ ส.ต.ท.

ชื่อ ชวพล

นามสกุล แกว้ศิริพันธ์

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) chawapon.k@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 086-9143928

โทรสาร 054-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



13/7/2564 eMENSCR - รายละเอยีดโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=60af67105ffefd6f3023ad63 6/11

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กําหนดยุทธศาสตร์ดา้นที ่6. ดา้นการปรับสมดุล และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โปร่งใส มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ และ แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ได้
กําหนดประเด็นการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และยังมีแผนยอ่ยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทีก่ําหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต และกําหนดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (
พ.ศ. 2560 – 2564 ) มีวิสัยทัศนว์า่“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติตา้นทุจริต” (Zero Tolerance & Clean
hailand) และกําหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสว่น
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทัง้กําหนด
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์วา่ “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวา่
ร้อยละ 50” โดยกําหนดยุทธศาสตร์สําคัญเป็นกรอบดําเนินการ คือ ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต” มี
กลยุทธก์ารปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตัง้แตป่ฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชน์
สว่นรวม และสง่เสริมให้มีระบบและกระบวนการกลอ่มเกลาทางสังคมเพื่อตา้นทุจริต พร้อมทัง้เสริมพลังการมีสว่นร่วมของ
พลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อตอ่ตา้นการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” มีกลยุทธก์ารพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทัง้พัฒนา
วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงาน เพื่อเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี ้สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดจ้ัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทีส่อดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติไดก้ําหนดประเด็นการตอ่ตา้นการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดจ้ัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนบูรณา
การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน จึงไดท้ําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “สํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษาสุจริต” เพื่อดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต ให้สอดคลอ้งกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดา้นที่
6. ดา้นการปรับสมดุล และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการตอ่ตา้น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนยอ่ยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต” และ
ยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” โดยกําหนดแนวทางพัฒนาทีมุ่ง่เนน้การปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่น
ตนสิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม มีความละอายตอ่การกระทําผิด ไมเ่พิกเฉยอดทนตอ่การทุจริต และเขา้มามีสว่นร่วมใน
การตอ่ตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสง่เสริมการสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมสุจริต เพื่อนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมคา่นิยมทีย่ึดประโยชนส์าธารณะมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน นอกจากนีย้ังมุง่เนน้กําหนดแนวทางให้สํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน และยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงาน (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ให้สูง
ขึ้น

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผูบ้ริหารแสดงเจตจํานงการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และมีนโยบายดา้นคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการดําเนินงาน เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ 2. เพื่อบุคลากรทุกคนในสังกัด ไดร้ับการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกความเป็น
พลเมืองทีด่ี สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตนสิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม 3. เพื่อสง่เสริมหลักธรรมาภิ
บาลให้กับให้ผูบ้ริหารและบุคลกรในสังกัด ในการดําเนินงานบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 4. เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร ให้บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ คา่นิยมในการปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 5. เพื่อสร้างภาพลักษณท์ีด่ี
แกอ่งคก์ร ในการป้องกันและตอ่ตา้นการการทุจริต 6. เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงาน (Integrity and Tranparency Assessment : ITA)

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ผูบ้ริหารไดป้ระกาศเจตจํานงการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และมีนโยบายดา้นคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดําเนินงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 2. บุคลากรทุกคนในสํานักงานฯ ไดร้ับการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก
ความเป็นพลเมืองทีด่ี สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตนสิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม และไดร้ับการสง่เสริม
ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 3. บุคลากรทุกคนในสํานักงานงาน ไดร้ับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร ให้มี
ทัศนคติ คา่นิยมในการปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 4. หนว่ยงานมีสื่อประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้การมีสว่นร่วมในการ
ตอ่ตา้นการทุจริต 5. หนว่ยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริต

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรในสังกัด มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทีย่ึดประโยชนส์าธารณะมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน มีคา่นิยม
ซื่อสัตยส์ุจริต มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2. หนว่ยงานมีภาพลักษณท์ีด่ี ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ใน
กระบวนการทํางานเพื่อป้องกันและตอ่ตา้นการทุจริต 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

่ ึ้
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
หนว่ยงาน (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) อยูใ่นระดับ ทีสูงขึน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. หนว่ยงานมีประกาศเจตจํานงการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และมีนโยบายดา้นคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดําเนินงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 2. บุคลากรทุกคนในสํานักงานฯ ไดร้ับการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก
ความเป็นพลเมืองทีด่ี สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตนสิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม และไดร้ับการสง่เสริม
ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และ ไดร้ับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร ให้มีทัศนคติ คา่นิยมในการปฏิบัติงาน
อยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 3. หนว่ยงานมีภาพลักษณท์ีด่ี ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ในกระบวนการทํางานเพื่อป้องกันและตอ่ตา้น
การทุจริต 4. หนว่ยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริต และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หนว่ยงาน (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) อยูใ่นระดับ ทีสู่งขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ร้อยละ 80 ของผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสพม. ลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรม คา่
นิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. สพม.ลําปาง ลําพูนผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน ITA ร้อยละ 90 ขึ้นไป

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสพม. ลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

สพม.ลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

การประกาศเจตนารมณ/์ นโยบาย เขตพื�นที�การศกึษาสจุรติ

สง่เสรมิภาพลกัษณท์ี�ดขีองสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัย

พัฒนามาตรการป้องกนัการทจุรติ และ การประเมนิคณุธรรมแ

พัฒนาเชงิรกุดา้นการป้องกนัการทจุรติ และสง่เสรมิธรรมาภบิ

พัฒนามาตรการป้องกนัการทจุรติ และ การประเมนิคณุธรรมแ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 3

การประกาศเจตนารมณ/์ นโยบาย เขตพื�นที�การศกึษาสจุรติ

สง่เสรมิภาพลกัษณท์ี�ดขีองสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาลําปาง ลําพนู ในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

พัฒนามาตรการป้องกนัการทจุรติ และ การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการดําเนนิงานของเขตพื�นที�กา

พัฒ

พัฒนามาตรการป้องกนัก

5. งบประมาณ
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แหลง่เงินแหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

150,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 150,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 0 บาท

ไตรมาสที ่3 35,300 บาท

ไตรมาสที ่4 114,700 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

150,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ผูบ้ริหารไดป้ระกาศเจตจํานงการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และมีนโยบายดา้นคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดําเนินงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 2. บุคลากรทุกคนในสํานักงานฯ ไดร้ับการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก
ความเป็นพลเมืองทีด่ี สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตนสิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม และไดร้ับการสง่เสริม
ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 3. บุคลากรทุกคนในสํานักงานงาน ไดร้ับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร ให้มี
ทัศนคติ คา่นิยมในการปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 4. หนว่ยงานมีสื่อประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้การมีสว่นร่วมในการ
ตอ่ตา้นการทุจริต 5. หนว่ยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริต

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรในสังกัด มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทีย่ึดประโยชนส์าธารณะมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน มีคา่นิยม
ซื่อสัตยส์ุจริต มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2. หนว่ยงานมีภาพลักษณท์ีด่ี ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ใน
กระบวนการทํางานเพื่อป้องกันและตอ่ตา้นการทุจริต 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หนว่ยงาน (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) อยูใ่นระดับ ทีสู่งขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ร้อยละ 80 ของผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสพม. ลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรม คา่
นิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. สพม.ลําปาง ลําพูนผา่นเกณฑก์าร

ิ ้ ึ้ ไ
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
ประเมิน ITA ร้อยละ 90 ขึนไป

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การประกาศเจตนารมณ/์ นโยบาย เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสุจริต การประกาศเจตนารมณ/์ นโยบาย เขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

สง่เสริมภาพลักษณท์ีด่ีของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ในการตอ่ตา้นการทุจริต ไตรมาสที ่3

สง่เสริมภาพลักษณท์ีด่ีของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ในการตอ่ตา้นการทุจริต ไตรมาสที ่3

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาลําปาง ลําพูน
ไตรมาสที ่3

พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของเขตพื้นทีก่ารศึกษาลําปาง ลําพูน
ไตรมาสที ่3

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และชีเ้บาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และชีเ้บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

35,300

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

21,065

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินงานกิจกรรม/ โครงการ ดังนี ้1. การประกาศ
เจตนารมณ/์ นโยบาย เขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต โดยบูรณาการร่วมกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ผูร้ับผิดชอบตัวชีว้ัดฯ และชีแ้จงบุคลากรในสังกัด ในวันที ่21 มิถุนยน 2564 2. สง่เสริมภาพลักษณ์
ทีด่ีของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ในการตอ่ตา้นการทุจริต โดยจัดทํา ปรับปรุง ป้าย/บอร์ด
สื่อ ประชาสัมพันธ ์เกีย่วกับการรณรงคก์ารตอ่ตา้นการทุจริต 3. พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของเขตพื้นทีก่ารศึกษาลําปาง ลําพูน ดังนี ้3.1 จัดซื้อวัสดุ (หมึกเครื่องพิมพแ์ละ
กระดาษทําปก) สําหรับทําคูม่ือการปฏิบัติงานและมาตรการ 3.2 2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ กิจกรรม
พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเขตพื้นทีก่ารศึกษาฯ -
วันที ่4 มิ.ย. พ.ศ.2564 - วันที ่11 มิ.ย. พ.ศ.2564 - วันที ่25 มิ.ย.พ.ศ.2564 3.2.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผูร้ับผิดชอบตัวชีว้ัดฯ และชีแ้จงบุคลากรในสังกัด เกีย่วกับมาตรการป้องกันการทุจริต
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที ่21 มิถุนายน 2564 สง่ผลให้ 1.
ผูบ้ริหารแสดงเจตจํานงการบริหารงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และมีนโยบายดา้นคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ 2. บุคลากรทุกคนในสังกัด ไดร้ับการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่
ดี สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตนสิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม 3. บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ คา่นิยม
ในการปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริต 4. องคก์รมีภาพลักษณท์ีด่ี ในการป้องกันและตอ่ตา้นการการทุจริต 5. ยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงาน (Integrity and Tranparency Assessment : ITA)

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

https://emenscr.nesdc.go.th/

