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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สาหรับสานักงานศึกษาธิการภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ภายใต้ “โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๑. กิจกรรม : สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๒. ตัวชี้วัดโครงการภาพรวม : จานวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ๕,0๐๐ คน
๓. แนวทางการดาเนินการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ “โครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ” ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน
แนวทางที่ ๒ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางที่ ๓ : การปลุกจิตสานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
บุคลากรประชาชน หรือ
ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีวัฒนธรรมและ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
บุคลากร ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ปี ๒๕๖3
ร้อยละ ๘๐

๕. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละแนวทาง
แนวทาง ๑ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
- ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ ๘๐
แนวทาง ๒ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
แนวทาง ๓ : การปลุกจิตสานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด
- บุคลากร ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๖. แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ “โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ”
หน่วยงาน : สานักงานศึกษาธิการภาค 17
แนวทางการดาเนินการที่ ๓
การปลุกจิตสานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการปรับฐานความคิดและ
เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

1. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 เกิดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และเกิดค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ร่วม
ต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการทางาน
ร่วมกันในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

50,000

ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
กลุ่มอานวยการ
ศธภ.17

หมายเหตุ
๑. ขอให้หน่วยงานเสนอโครงการ/กิจกรรมตาม ๓ แนวทางดังกล่าว โดยไม่จาเป็นต้องเสนอครบทุกแนวทาง
และกรุณาแนบรายละเอียดโครงการพร้อมตัวคูณค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรด้วย
๒. โครงการ/กิจกรรม ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวงเงินงบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท
๓. ให้จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์ Word ทาง e-mail: acc.moe.go.th@gmail.com ภายในวันที่ ๒0 มีนาคม
๒๕๖3
๔. ผู้ประสานงาน : นางสาวพรพิมล กาเนิดชาติ / นายสกลพงศ์ มุ่ยบง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๔
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๒
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๗. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับฐานความคิดและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
๒. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่
การเป็ น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุ ณธรรมจริยธรรม เป็นสั งคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ การทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลั กเพื่ อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
ดังนั้น สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้จัดทาโครงการปรับฐานความคิดและเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อให้การบริหารงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงานศึกษาธิการภาค 17 เกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้าน
การทุจริต และเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 17 เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทางานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 17 จานวน 27 คน
๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องการและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ เกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
๖. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. กาหนดแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และกาหนดเนื้อหาสาระ
ในการจัดโครงการ
๒. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานวิทยากรในการดาเนินโครงการ
4. จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารประกอบการประชุม
5. ดาเนินกิจกรรม โดยการบรรยาย อภิปราย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
6. ประเมินผลการดาเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการ
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
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๗. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี)/ สถานที่ดาเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 กิจกรรม
อบรม ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 17 และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ B - AA
๘. งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ
- กิจกรรมปรับฐานความคิดและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จานวน 2 วัน
1. ค่าวิทยากร
1 คน x 600 บาท x 12 ชม. =
7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คน x 50 บาท x 4 มื้อ
=
5,400 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน
27 คน x 200 บาท x 2 มื้อ =
10,800 บาท
4. ค่าวัสดุ
=
1,350 บาท
5. ค่าถ่ายเอกสาร
=
500 บาท
รวมเป็นเงิน 25,250 บาท
- กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จานวน 1 วัน
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
=
2,700 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
27 คน x 300 บาท x 1 มื้อ =
8,100 บาท
3. ค่าอาหารเย็น
27 คน x 350 บาท x 1 มื้อ =
9,450 บาท
4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
=
4,500 บาท
รวมเป็นเงิน 24,750 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : การดาเนินงานอาจคลาดเคลื่อนจากปฏิทินที่กาหนดไว้ เนื่องจากอาจมีภารกิจอื่นที่สาคัญ
และจาเป็น
การบริหารความเสี่ยง : จัดทาแผนการดาเนินการและปฏิทินการดาเนินงานที่ชัดเจน
๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 17 เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต
2. เกิดกระบวนการทางานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้ประสาน ชื่อ-สกุล นางสาวจานงค์ วิรมรัตน์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-322662 โทรสาร 055-322663
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-5901277 e-mail : moe.reo17@gmail.com

