รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบ 6 เดือน)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. งบประมาณ 



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

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
การป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นวาระสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๖
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ และบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาดเพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจใน
การปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ รวมทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว อย่างเข้มงวด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
กำกับดูแลจำนวน 6 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับที่ผ่านมามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนต้องถูกสอบสวนและถูกลงโทษทางวินัยในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ตลอดจนการสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหน่ว ยงานที่รั บ นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ จึงกำหนดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
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6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*
6.๑ เชิงปริมาณ (ที่กำหนด)
ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ในหน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ องในจั งหวั ดอุ บลราชธานี
จำนวนทั้งสิ้น 13๐ คน จำแนกได้ดังนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 – 5 และ สพม.อบอจ เขตพื้นที่ละ 5 คน
รวม 30 คน
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 – 5 และ สพม.อบอจ เขตพื้นที่ละ 5 คน รวม 30 คน
๓. ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 – 5 และ สพม.อบอจ เขตพื้นที่ละ 5 คน รวม 30 คน
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.อุบลราชธานี จำนวน 40 คน
6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กำหนด)
๑. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 90
๒. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจการจากการเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 80
7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
8. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 256๔ – กันยายน 256๔
9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)**
9.๑ ผลผลิต (ที่เกิดขึ้นจริง) ……………………………-………………………………
9.๒ ผลลัพธ์ (ที่เกิดขึ้นจริง) ……………………………-………………………………
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่มีการดำเนินงานโครงการ

10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ......................................... บาท อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จำนวน .................................... บาท อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิ ด - 19 จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการตาม
โครงการที่กำหนดได้ และอาจทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ
11.2 ข้อเสนอแนะ 12. ผู้รายงาน นางสาวตรงกมล บุตรโท ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 092 2926354 โทรสาร 045 959 660 E-mail: narumi_ja@hotmail.com
13. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
-----------------------------------------

