
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
2. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
3. สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
      4.4.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุจริต 
      4.4.2 ประเด็นปฏิรูปท่ีสอดคล้อง ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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     ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
            แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถ้ามี)  
(โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... .....................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
2565 (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
  1. ด้านความปลอดภัย 
  2. ด้านโอกาส 

(โปรดระบุ ............................................................................................................................)  
  3. ด้านคุณภาพ 

(๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น ของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง) 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุ ............................................................................................................................)  

7. หลักการและเหตุผล 
ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่พึงประสงค์  และด้านที ่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนกัรู้”  
เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์
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ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำนักงานคณะกรรมการ
การศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน ในฐานะหน ่ วยงานหล ักท ี ่ ร ั บผ ิ ดชอบงานการจ ั ดการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน  
ให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
ต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมือง
ที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

8. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพื ่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘) 

2) ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐานที ่มีว ัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘) 
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3) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๕) 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

๑) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  
๒) ประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) หน่วยงานในสังกัดบริหารงานโดยยึดถือคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 ๑. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  ๖,๖๕๓,๑๖๐  คน 
 ๒. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         จำนวน    ๕๓๔,๘๑๔  คน 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน ๒๙,๘๗๑ โรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 ๑) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จำนวน     ๒๒๕  โรง 
 ๒) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐    จำนวน   ๓,๒๑๖  โรง 
 ๓) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐    จำนวน   ๖,๔๓๒  โรง 
 ๔) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๓๐    จำนวน  ๙,๖๔๘  โรง  
 ๕) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๔๐    จำนวน ๑๐,๓๕๐  โรง 
 ๔.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     จำนวน ๒๒๕ เขต 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายสุจริตในการบริหารงาน 

2. จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 
4. ถอดบทเรียนวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการประเมินพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  
5. บูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
14.1 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ วันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2564 
14.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ส่งผล
ให้ สพฐ. มีคู ่มือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

14.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความ
มั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา 
กรุงเทพมหานคร 

14.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เสริมสร้างจิตวิทยาความมั่นคง ทักษะการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ 
การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
ริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี เพื่อถอดประสบการณ์ของครูแต่ละระดับชั้นในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ในการปลูกฝัง ป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน และวางกรอบ 
การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

14.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 
2564 จำนวน 5 ภูมิภาค ดังนี้ 

14.6.1) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14.6.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทพ
นคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

14.6.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

14.6.4) ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม 
แกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร 
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14.6.5) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวประกอบด้วย  
1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับผิดขอบ

โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผู้รับผิดชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาละ 4 คน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต ทั่วประเทศ 

2) บุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และ บุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ทั่วประเทศ 

3) โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น 
ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง 

4) คณะทำงานส่วนภูมิภาค และวิทยากรและคณะทำงานส่วนกลาง  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ดังนี้ 

1) เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อลด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้ 

2) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และ สำนักงาน ป.ป.ช. 
ประจำจังหวัด 

3) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  

 4) เพื ่อขับเคลื ่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)  
ในสถานศึกษา 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ       
1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี

๔๘    
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
พฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๘) 
2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

๔๘    

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  

๖๕    

เชิงคุณภาพ       
๑) เด็กและเยาวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต  

    

๒) ประชาชนที่มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
๓) หน่วยงานในสังกัดบริหารงาน
โดยยึดถือคุณธรรมและมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

    

*ยังไม่สามารถใส่ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

96,707,200 23,347,800 2,423,200 20,924,600   
 

 
แหล่งงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
ตามแนวทางการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้เดิม วางแผนที่จะสร้างการรับรู้ โดยจัดประชุมบูรณาการ

ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จำนวน 5 ภูมิภาค 
ในช่วงเดือน มกราคม 2564 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากได้ 
เนื่องจาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น การประชุมสร้างการรับรู้จึงดำเนินการแล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่าที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากต้องรอให้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง 
   18.2 แนวทางแก้ไข 

ปรับแผนการดำเนินงานของโครงการให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
19. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความตระหนักรู้
ให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงาน และมีการยกระดับความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
20. ผู้รายงาน นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 02-2885888  โทรสาร 02-2885886 E–mail: chagkrabongse@gmail.com 
 
21. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 


