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ค ำน ำ 

 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่  6 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  ทั้งนี้   
ได้ก าหนดให้ประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ประกอบด้วยผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ได้แก่ (1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
(3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยมีเป้าประสงค์ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูป
ประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 
2565) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ  

 ในการนี้ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานจะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและการติดตามผล เพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

 ควำมเปน็มำ 

 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้ถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้ประเด็น 
“แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
มีกลยุทธ์ส าคัญ เช่น เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 2) ด้านการป้องปราม มีกลยุทธ์ส าคัญ เช่น 
(1) ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” (2) ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบฯ (3) ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของ 
เจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ (4) ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ 
ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง (6) ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ 3) ด้านการปราบปราม มีกลยุทธ์ส าคัญ เช่น (1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนิน
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหา
หรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด และ  
4) ด้านการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ส าคัญ เช่น (1) ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก าหนดให้การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เป็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2565) ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ที่แถลงต่อรัฐสภาวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายหลักด้านที่ 12 และก าหนดให้การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ าเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่  8          
รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มีนโยบายชัดเจนเน้นการป้องกัน         
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ               
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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ว่า “ประเทศไทย ใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับดัชนี   
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ                                                
 ส านักงาน ป.ป.ช. ไดร้่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการมีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของทุกภาคส่วนมากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓/๓  
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  
 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เห็นชอบให้ อ.ก.พ. กระทรวงด าเนินการเกลี่ย
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง พร้อมทั้งแบ่งโครงสร้างภายในของ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงและเพ่ิมภารกิจจากเดิม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
 อ านาจหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการ ระยะ 20 ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประมวลจริยธรรม นโยบาย หรือเจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน แผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที ่
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. มอบหมายและ
ก ากับติดตามการด าเนินการตามมต-ิข้อสั่งการของ คตช. ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ให้ท าการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการปกครอง วินัยของหน่วยงานในสังกัด เสนอ
ความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแตล่ะกรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ 

7. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 

8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการ 
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9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อ านาจหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่น ๆ 
2. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
3. ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ

การคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการและเสริมสร้างวินัยของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง 

4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ในก ากับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อส านักงาน ก.พ. 

5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้าง
วินัย และการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการด าเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ในภาพรวมของส่วนราชการ  
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โครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
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ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ 
ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน 
“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จาก
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และ 
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน  
อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้  
อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วน
ท าให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ มารับบริการ 
ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชนอีกด้วย 
 จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562  
แสดงดังนี้ 
 

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 
ผลคะแนน ITA ในภำพรวมกระทรวงศึกษำธิกำร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1.ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

72.75 78.90 77.84 83.80 86.50 87.96 

2.ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา  

76.31 71.75 79.98 82.97 87.69 90.18 

3.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

71.04 76.11 80.66 84.92 76.02 92.50 

4.ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

66.46 76.35 70.53 81.42 76.34 82.96 

5.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(องค์การมหาชน) 

ไม่ถูกประเมนิ 89.78 92.04 95.74 95.75 94.45 

6.สถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

ไม่ถูกประเมนิ 84.35 86.90 93.07 94.07 88.63 

7.สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ไม่ถูกประเมนิ 79.69 83.73 91.35 90.71 91.07 

8.ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่ถูกประเมนิ 67.33 81.66 74.55 81.34 87.03 
9.ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  

ไม่ถูกประเมนิ 74.56 68.91 59.65 43.42 92.75 

10 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ      50.30 
11. ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  

ไม่ถูกประเมนิ 81.19 79.55 87.49 87.03 89.56 
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 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอน ดังนี้ 
 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก และสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ  
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 4. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัดและในก ากับถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพ่ือ
เป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐจะถูกก าหนด
จากยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ในประเด็น           
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต และประเด็นการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม  

2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ โดยถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติเชื่อมโยงลงสู่
แผนระดับต่าง ๆ ที่ รวมถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแผนแม่บทฯ มีจ านวน ๒๓ ฉบับ แต่ละฉบับจะประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด       
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ในการด าเนินการที่แบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี ทั้งนี้ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในช่วง ๕ ปีแรก 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะเป็นการมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศในทุกมิติ (Shape Situation) 
เพ่ือให้สามารถเอ้ือต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีความพร้อมส าหรับ       
การบูรณาการการท างานร่วมกัน 

2.1 เป้ำหมำย/แนวทำงกำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

กรอบส าหรับการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ซึ่งปรากฏตามประเด็นส าคัญ ดังนี้  

๑) ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการมีความเก่ียวข้องโดยตรง  
 (๑)  แผนแม่บทฯ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

(๑.1) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความรักและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  

(1.๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  

(1.๓) ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและจิตอาสา  
(1.๔) จูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
(1.๕) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทย 

น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  
(๒) แผนแม่บทฯ ๑๑ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

(๒.๑) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(๒.๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่ช่วง
ตั้งครรภ์จนถึงช่วงอายุต่าง ๆ  

(๒.๓) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(๒.๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

(๒.๕) พัฒนาหลักสูตรการสอน และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ  

(๒.๖) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น  
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(๒.๗) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

(2.๘) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร  

(๒.๙) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน  
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

(๒.๑๐) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

(๒.๑๑) จัดให้มีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ         
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  

(๒.๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์  

(๒.๑๓) วัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียน มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

(๒.๑๔) ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  

(๒.๑๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการใหม่  
(๒.๑๖) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึง

ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน  

(๒.๑๗) จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุ  
(๒.๑๘) ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้

พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  
(๓) แผนแม่บทฯ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้  

(๓.๑) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะ ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

(๓.๒) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาเพิ่มขึ้น  

(๓.๓) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน  
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(๓.๔) ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน           
ในสถานประกอบการ  

(๓.๕) จัดกิจกรรมเสริมทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยี           
เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่เนื้อหาและทักษะแบบใหม่  

(๓.๖) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหม่ให้เป็นผู้อ านวยการ          
การเรียนรู้  

(๓.๗) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู            
ที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ  

(๓.๘) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

(๓.๙) ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  

(๓.๑๐) มีอัตราก าลังครูอาชีวะที่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(๓.๑๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการสร้าง          
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน  

(๓.๑๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ที่สูงขึ้น  

(๓.๑๓) ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาท่ีสาม ทักษะ
และความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ  

(๓.๑๔) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(๓.๑๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ  

(๓.๑๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  

(๓.๑๗) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

(๓.๑๘) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
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(๓.๑๙) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้  

(๓.๒๐) มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและ
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

(๓.๒๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรในระดับนานาชาติ  

(๓.๒๒) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
(๓.๒๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และ

พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษาและส าหรับประชาชน  
(๓.๒๔) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียน        

กับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
(๓.๒๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและส่งต่อ เพ่ือส่งเสริม       

การพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  
(๓.๒๖) ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าง

และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา  
(๓.๒๗) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น  
(๔) แผนแม่บทฯ พลังทางสังคม  

(๔.๑) ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจาก
ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยและภาคีต่าง ๆ ทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ า 

(๔.๒) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายระดับจังหวัด         
ผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนระดับจังหวัด พร้อมทั้งส่ งเสริมให้มีกลไกและระบบ
สนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(๔.๓) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
(๔.๔)  เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ โดยน าความรู้ ประสบการณ์

และภูมิปัญญามาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง  
(๔.๕)  ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน 
(๕) แผนแม่บทฯ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

(๕.๑) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
(๕.๒) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง

และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
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(๕.๓) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก – เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐ
และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

(๖) แผนแม่บทฯ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
(๖.๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ         

โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
หลากหลายช่องทาง  

(๖.๒) การปรับวิธีการท างานจากท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด เป็นการ
ให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้า
ด้วยกัน  

(๖.๓) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
(๖.๔) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุน

บทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่  
(๖.๕) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
(๖.๖) ปรับขนาดของภาครัฐและโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ ทั้งในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน  
(๖.๗) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะ และกิจกรรม

สาธารณะอย่างเหมาะสม  
(๖.๘) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน รวมทั้ง          

วางกฎระเบียบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ และเน้นการท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ และเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน  

(๖.๙) บุคลากรภาครัฐทุกประเภทมีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะ และสมรรถนะใหม่ๆ 

(๗) แผนแม่บทฯ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
(๗.๑) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพ่ิมข้ึน  
(๗.๒) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในภาคเกษตรเป้าหมายของประเทศฯ  
(๗.๓) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย  
(๗.๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา       

ความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน  



 17 

(๗.๕) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และโปร่งใส  

 (๗.๖) การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) 
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน  

 (๗.๗) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 

๒) ประเด็นแผนแม่บทฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนสนับสนุน ได้แก่  (๑) แผนแม่บทฯ ๑ 
ความมั่นคง (๒) แผนแม่บทฯ ๒ การต่างประเทศ (๓) แผนแม่บทฯ ๓ การเกษตร (๔) แผนแม่บทฯ ๔ 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) แผนแม่บทฯ ๕ การท่องเที่ยว (๖) แผนแม่บทฯ ๗ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๗) แผนแม่บทฯ ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(๘) แผนแม่บทฯ ๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๙) แผนแม่บทฯ ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๐) แผน
แม่บทฯ ๑๔ ศักยภาพการกีฬา (๑๑) แผนแม่บทฯ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๒) แผนแม่บทฯ ๒๑         
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (๑๓) แผนแม่บทฯ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

จากประเด็นเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในข้างต้น 
จะพบว่าประเด็นต่าง ๆ ของแผนแม่บทฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและที่กระทรวงฯ มีส่วน
สนับสนุนนั้น มีความสอดคล้องกับการมุ่งบรรลุผลส าเร็จต่อผู้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ คือ เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม มีงานท าและมีอาชีพ   

2.2 เป้ำหมำย/แนวทำงกำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 21        
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับ
การปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท 
สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย คือ (๑) กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน
เพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
(๒) กำรปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด           
เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบก าหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
๑. ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤต ิ    
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ 
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๕๔ และ/หรือ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
๕๐ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๔๓ และ/หรือ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
๕๗ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๓๒ และ/หรือ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
๖๒ คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๒๐ และ/หรือ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  
๗๓ คะแนน 

๒. ประชาชนมี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของหนว่ยงาน 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ 
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

๒. คดีทุจริต
และประพฤต ิ     
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๗๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
- จ านวนข้อรอ้งเรียนเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทจุริต) 

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๗๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๘๐ 

- จ านวนข้อรอ้งเรียนเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต 

ลดลง 
ร้อยละ ๑๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๗๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๘๐ 

จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลง 
ร้อยละ ๒๕ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๘๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๙๐ 

3. การด าเนิน 
คดีทุจริตม ี     
ความรวดเร็ว 
เป็นธรรม 
โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

กระบวนการด าเนินคดีทุจริต            
ที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๕ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๕ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

จ านวนคดีอาญาที่หนว่ยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ ๔ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๒ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 
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๑) แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
(2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
(3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
(4) ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  
(5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่  
เป้าหมายของแผนย่อย  
(1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
(2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง   

2) แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
แนวทางการพัฒนา   
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
(2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
(3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  
เป้าหมายของแผนย่อย  
การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๓. แผนกำรปฏิรูปประเทศ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผล 
การด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง  ๆ และ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับได้ต่อไป ประกอบด้วยแผนปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน ได้แก่ 
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 1. แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
 2. แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 3. แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
 4. แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
 5. แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 6. แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
 8. แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
 10. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
 11. แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องในระดับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ           
ภาคประชาชน การก ากับการบริหารหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบ     
ธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบได้ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                
ในระดับวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา และ
เป้าหมายในภาพรวม การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ที่มีเป้าหมายประการหนึ่ง คือ การเพ่ิ ม
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ คือ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต 

5. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 
ที่มุ่งเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมทั้งแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่อง
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
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มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ         
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต กลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ น าหลักธรรมาภิบาล   
ไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ และรณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยม
ต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต  

๖. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
พันธกิจ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
วัตถุประสงค์หลัก 
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ       

ความร่วมมือจากประชาชน 
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า

คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
ยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน  ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 
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5.1  ยุทธศำสตร์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
และยุทธศาสตร์ที ่4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศำสตร์ที ่๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการ

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้าน การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทน        ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

ยุทธศำสตร์ที ่๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ 
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี 
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
๒.๓ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ  
และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศำสตร์ที ่๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที ่๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต 

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

๒. สร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ 
เพ่ือลดขัน้ตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทาง        
การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
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ยุทธศำสตร์ที ่๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 
๗. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกัน        
การทุจริต 

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 

๘. การพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติ      
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against 
Corruption : UNCAC) 

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

5.2  ยุทธศำสตร์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีส่วนสนับสนุน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนสนับสนุน ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทย 

๗. แผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ -ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้อง           
ต่อบ้านเมืองมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา        
๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา        
๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ       
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เป้ำหมำยหลัก 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ        
๒. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
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๓. สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน     
๔. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข     
๖. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับ

สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัดและภาค      
๗. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ    
๘. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการร่วมกับหน่วยงาน        

ที่เก่ียวข้อง    
๙. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค    
๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ         

เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
ยุทธศำสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล                  
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ               
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                        
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                      
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                  

๘. นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงตอ่สภำนิตบิัญญัติแหง่ชำติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒5 กรกฎาคม ๒๕62 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
นโยบำยหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตาม
หลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง
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หรือครอบง าใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอด
ประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการท างานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็น
ธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อม
ทั้งผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบ
ผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
และเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐ
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

ส่วนที่ ๓ กำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้ม 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity, and 
Threat Analysis : SWOT Analysis) 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  
น าหลักการ McKinsey’s 7S Model มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าแนกตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรออกเป็น 7 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย 
  1. S - Strategy ตัวแปรด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการปฏิบัติ 
  2. S – Structure ตัวแปรดา้นโครงสร้างในการปฏิบัติ 
  3. S – Style ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารในการปฏิบัติ 
  4. S – System ตัวแปรด้านระบบการในปฏิบัติ 
  5. S – Staff ตัวแปรด้านบุคลากรในการปฏิบัติ 
  6. S – Skill ตัวแปรด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
  7. S - Shared value ตัวแปรเรื่องค่านิยมร่วมในการปฏิบัติ 

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค)  
ใช้หลักการ PEST Model มาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 7 มิต ิดังนี้ 
  1. P – Political มิติทางการเมือง เช่น ระบบการเมือง รูปแบบการปกครอง 
  2. E – Economic มิติทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การด าเนินธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ  
  3. S – Social มิติทางสังคม เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศาสนา 
  4. T – Technology มิติทางเทคโนโลยีเช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ 
  5. L – Legal มิติทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  6. I – International มิติทางด้านต่างประเทศ เช่น ข้อก าหนดของสากล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  7. G – Government มิติทางด้านนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็น "จุดแข็ง" ของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีดังนี้ 

1. ด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีความพร้อมทุกด้าน และบุคลากร    
ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. ด้ำนโครงสร้ำง (Structure) มีการขยายโครงสร้างไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจงานถูกกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลางส่งผลให้การป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

3. ด้ำนรูปแบบ (Style) มีการกระจายภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แต่ละ
หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน   

4. ด้ำนระบบ (System) มีช่องทางในการสอดแทรกลงในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตในการเรียนการสอนได้ 

5. ด้ำนบุคลำกร (Staff) หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลายหน่วยงานมีอัตราก าลังจ านวนมาก 
ซึ่งคัดเลือกจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

6. ด้ำนทักษะ (Skill) บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะศักยภาพเพียงพอ มีความพร้อมและ         
ความเชี่ยวชาญ สามารถน าความรู้ต่างๆ มาใช้เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ดียิ่งขึ้น 

7. ด้ำนค่ำนิยม (Shared Value) มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนราชการ
ส่งผลดีต่อการก ากับดูแลและด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็น "จุดอ่อน" ของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีดังนี้ 

1. ด้ำนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) ยังขาดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ที่ส าคัญด้านการขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง ขาดยุทธศาสตร์สื่อสารให้เกิดการตื่นตัวในสังคม ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ประสบความส าเร็จและ
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ด้ำนโครงสร้ำง (Structure) โครงสร้างของกระทรวงฯ ในรูปแบบองค์กรหลัก ยังมีการบริหารงาน
แบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม 

3. ด้ำนรูปแบบ (Style) ภายในหน่วยงานปฏิบัติภารกิจยังขาดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งเนื่องจากผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงตลอด ท าให้การปฏิบัติภารกิจยังขาด     
ความชัดเจน ไม่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

4. ด้ำนระบบ (System) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีระบบการท างานที่มีขั้นตอนที่สับสนและ              
มีความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และขาดฐานข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในภาพรวมของกระทรวงฯ และขาดระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการน าฐานข้อมูลไปใช้และบูรณาการ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานรวมทั้งยังขาดระบบการติดตาม
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ตรวจสอบ ประเมินผล และบทลงโทษหากเกิดความล่าช้าในกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต ส่งผล
ทางลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

5. ด้ำนบุคลำกร (Staff) อัตราก าลังขององค์กรอิสระและหน่วยงานปฏิบัติภารกิจบางหน่วยงาน 
ยังไม่มีการกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเท่าท่ีควร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานปฏิบัติ 

6. ด้ำนทักษะ (Skill) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในเชิงลึกส าหรับการท าความเข้าใจกับรูปแบบ 
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป และในปัจจุบันก็ยังขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุน
ทักษะในการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

7. ด้ำนค่ำนิยม (Shared Value) หน่วยงานปฏิบัติภารกิจไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้ผู้กระท า
ทุจริต ยึดตัวอย่างที่ไม่ดี ยอมรับตัวอย่างที่ไม่ดีว่าเป็นเรื่องปกติ สร้างค่านิยมในทางที่ผิด อีกทั้งไม่สามารถตามทัน
สถานการณ์การทุจริตที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างทันท่วงที 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็น "โอกำส" ของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีดังนี้ 

1. E – Economic มิติทำงเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในประเทศได้ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  และน าองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรก                 
ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

2. S – Social มิติทำงสังคม มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการปลูก
จิตส านึกสร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ ระดับการศึกษาให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงความต้องการที่จะเห็นภาพของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. T – Technology มิติทำงเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะ ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบก้าวกระโดดยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศจ านวนมากที่มีอยู่ใน
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. L – Legal มิติทำงกฎหมำย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว           
การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ            
พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๐) ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๑๑) ด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ (๒๑) ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ระบุ
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงฯ เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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5. I – International มิติทำงด้ำนต่ำงประเทศ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย การมีบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงานภายในประเทศ  

6. G - Government มิติทำงด้ำนนโยบำยรัฐบำล/ระบบรำชกำร นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ  และให้ความส าคัญต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นแกนหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ - ๓ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และปัจจุบันเป็นช่วงของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 25๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยฝ่ายบริหารได้ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณ          
ในลักษณะบูรณาการ “แผนงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ “หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education)” และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้
กับกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เพ่ือผลักการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็น "อุปสรรค" ของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีดังนี้ 

1. P – Political มิติทำงกำรเมือง มาตรการป้องกันการทุจริตยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง  
2. E – Economic มิติทำงเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางการค้า ท าให้เผชิญกับปัญหา 

ที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการข้ามชาติ ทุจริตในส่วนต่าง ๆ เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
3. S – Social มิติทำงสังคม วัฒนธรรมของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ รอมชอม และประชาชนยังขาด

ค่านิยมร่วมในการร่วมต้านทุจริต และยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ 
4. T – Technology มิติทำงเทคโนโลยี การด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันได้พัฒนาโดยน า

เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นรูปแบบไซเบอร์แต่ก็ยังมีช่องโหว่ของระบบที่ท าให้สามารถทุจริตได้ 
5. L – Legal มิติทำงกฎหมำย กระบวนการทางกฎหมายที่มีขั้นตอนซ้ าซ้อนและมากเกินความจ าเป็น 

ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด            
โดยผู้ออกกฎหมายออกเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง 

6. I – International มิติทำงด้ำนต่ำงประเทศ การบริหารงานภาครัฐไทยขาดความน่าเชื่อถือ 
ในความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 

7. G - Government มิติทำงด้ำนนโยบำยรัฐบำล/ระบบรำชกำร เกิดการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
จนประชาชนมีทัศนคติในแง่ลบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือในการป้องกัน 
การทุจริตกับประชาชน อีกท้ังประชาชนยังมองว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต  
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ส่วนที่ 4  

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                                                     

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง      
กับการด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ตลอดจน
บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ         
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ชาติ        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา       
ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  
“กระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” 

พันธกิจ :   
1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต  
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ 
3. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้ำประสงค์ :  
กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
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 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)          
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา         
ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียด
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง  
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม  
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๑. ปรับฐานความคิด 
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
๑.๒ พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริตของข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับและประเภท
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
1.3 การก าหนดรูปแบบมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๑.๑ มีหลักสูตรการเรียน 
การสอนการป้องกันการทุจริต 
 
 
๑.๒ มีการอบรมเพ่ือปรับฐาน
ความคิดท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
1.3 มีรูปแบบมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๒. พัฒนาและส่งเสริม 
ให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต 

๒.๑ มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
ที่ดีให้กับสังคมไทย 
๒.๒ มีการพัฒนานวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย  
๒.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกสาธารณะ 
 
๒.๔ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทุจริต 

๒.๑ มีรูปแบบการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี 
๒.๒ มีสื่อการเรียนรู้ 
 
๒.๓ มีสาระการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ 
๒.๔ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต่อต้าน 
ทุจริต 

๓.๑ น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านทุจริต 
 
 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน 
การน าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้ 
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๑ ทุกส่วนราชการมีการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ มีหลักสูตรการเรียน 
การสอน การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ มีรูปแบบการป้องกัน 
การทุจริตตามแนวทาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การเรียนการสอนในทุกระดับ 

๔. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านทุจริต 

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 
 
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม
หรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคมและทางกฎหมายบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต 

๔.๑ มีกิจกรรมของชุมชน 
ในการต่อต้านทุจริต 
๔.๒ จ านวนครั้งของการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
 
 
 
๔.๓ จ านวนหน่วยงานที่ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้าน 
การป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริต
หรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร 
และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๑. พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตทุกส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๑ ก าหนดมาตรการเชิงรุกที่สามารถป้องกัน
การทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 
๑.๓ พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตโดยเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วม 
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

๑.๑ มีมาตรการเชิงรุก การป้องกัน
การทุจริตในทุกส่วนราชการ        
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๒ จ านวนภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วม 
กับระบบการป้องกันการทุจริต 
๑.๓ มีระบบก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
 
1.4 มีการพัฒนาระบบการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

๒. ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
มีการสร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริต 

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 

๒.๑ มีกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้ง 
การทุจริต 
๒.๒ มีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ      
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบบริหารงานสาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
 
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้
และหาข้อมูลเกีย่วกับการป้องกันการทุจริต  

๓.๑ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบบริหารงาน
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
๓.๒ มีเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
การป้องกันการทุจริต 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๔. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด  
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔.๑ มีแผนการยกระดับ 
การสื่อสารสาธารณะ  
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๔.๒ มีแผนการติดต่อสื่อสาร
สาธารณะ 

๕ การพัฒนา วิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๕.๑  มีมาตรฐานการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๕.๒ มีระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๖. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือการป้องกันการทุจริต 

๖.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 

๖.๑ บุคลากรในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้รับ         
การพัฒนาเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มี        
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง  ๆ และจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้จะท าให้
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๑. ปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

๑.๑ จ านวนช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 
1.2 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ 
ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน 



 36 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

๒. ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษ 
ในการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒.๒ การสร้างมาตรฐานการด าเนินการ
ปราบปรามการทุจริต 
 
๒.๓ การพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปราม
การทุจริต 
๒.๔ การเพ่ิมบทบาทในการปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

๒.๑ มีแผนการปรับปรุง
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๒.๒ มีการปรับปรุงมาตรฐาน 
การด าเนินการปราบปราม 
การทุจริต 
2.3 มีกลไกพิเศษในการปราบปราม 
การทุจริต 
2.4 หน่วยงานมีการน าแนวทาง/
มาตรการด้านการปราบปราม 
การทุจริตมาใช้ในหน่วยงาน 

๓. บูรณาการข้อมูลข่าวสาร 
ในการปราบปรามการทุจริต 

๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบ 
การปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒ ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารใน 
การปราบปรามการทุจริต 

๓.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ประกอบการปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๒ มีเครือข่ายทางการศึกษา 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปราม 
การทุจริต 

๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต 

๔.๑ ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแสที่มีความน่าเชื่อถือ 
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
๔.๒ ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปราม        
การทุจริต 
๔.๓ การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้ง
เบาะแสในคดี 

๔.๑ มีมาตรการในการคุ้มครอง
พยานและผู้แจ้งเบาะแส 
 
๔.๒ มีมาตรการในการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๔.๓ มีหลักเกณฑ์การให้รางวัลหรือ
สิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 
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ควำมเชื่อมโยงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร และข้อมลูโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจดัสรร)
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ควำมเชื่อมโยงของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไม่ทน                             
ต่อกำรทุจริต (4 กลยุทธ์) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศ 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก (6 กลยุทธ์) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏริูปกลไกและกระบวนกำร                                
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต (4 กลยุทธ์) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และแผนงำน/โครงกำร 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษำธิกำรใสสะอำด ร่วมต่อต้ำนทุจริต 
พันธกิจ : (1) สร้ำงวฒันธรรมต่อต้ำนทุจริต (2) ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนทำงกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (3) ปฏริูปกระบวนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 

เป้ำประสงค์ : กระทรวงศึกษำธกิำรมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้ำนทุจริต บริหำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ชำติ  (6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

(21) ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและ   
ประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารจดัการภาครัฐ               
การป้องกันการทุจริต และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง 
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

จากภัยการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธกิำร (พ.ศ. 2560 – 2565) 



 39 

สรุปโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                             

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
จ ำนวน 156 โครงกำร ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ จ ำนวน 70 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน  32 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริต   จ านวน  19 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต     จ านวน  13 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต    จ านวน   6 โครงการ 

ยุทธศำสตร์ที ่๒ พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ จ ำนวน 70 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน           15 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต   จ านวน   8 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต      จ านวน   5 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    จ านวน   2 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  จ านวน  25 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      เพ่ือการป้องกันการทุจริต          จ านวน           15 โครงการ 

ยุทธศำสตร์ที ่๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จ ำนวน 16 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ      จ านวน   6 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จ านวน   5 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต       จ านวน   5 โครงการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จ ำนวน  32  โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
- กิจกรรมเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จ านวนสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 9,648 โรงเรียน 
 

47,540,100 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ส านักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา) 

2. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและ 
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

จ านวนสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 18,267 โรงเรียน 

71,003,900 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ส านักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา) 

3. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรา้งกลไก 
การป้องกันการทุจริตใหเ้ข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30,717 โรงเรียน 

27,533,300 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ส านักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา) 

4. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม 40,000 คน 

4,779,800 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(ศูนย์พัฒนา ส่งเสรมิ 
ประสานงานกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสรมิการป้องกันการทุจริต 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา แกนน าป้องกันการทุจริต 1,500 คน 5,346,000 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(ศูนย์พัฒนา ส่งเสรมิ 
ประสานงานกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ) 

6. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม         
ในสถานศึกษา โรงเรียนคณุธรรม 

1. จ านวนนักเรยีนโรงเรียนเอกชนกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบโรงเรียนคณุธรรม 25,000 คน  
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมการปฏิบัตติน 
ที่สะท้อนการมีคณุธรรมจริยธรรม ร้อยละ 80 

3,366,200 ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

7. โครงการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เชิงปริมาณ 
1) จ านวนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเข้ารับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 95 แห่ง 
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคมีคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)        
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 
3) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคณุธรรม 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
 

5,950,000 ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร เพื่อการ
เปลี่ยนผ่านสูส่ านักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาต ิ
      - กิจกรรมการอบรมการตระหนักรู้คุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความสุ่มเสี่ยงท่ีมีต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวคิดที่พึงปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ จ านวน 2 ครั้ง 

บุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดร้ับความรู้ สามารถหลีกเลี่ยง 
ความสุ่มเสีย่งท่ีมีต่อผลประโยชน์ทับซ้อน และเข้าใจแนวคิดที่พึงปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ รวมถึงสามารถเข้าไปมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ ป้องกนัมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร้อยละ ๗๐  

๗๘,๖๐๐  
 
 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(ส ำนักอ ำนวยกำร) 
 

9. กิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 
จ านวน ๑ ครั้ง 

30,000 
 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10. กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าป ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี จ านวนร้อยละ ๙๐ 
 

20,800 
 

สถำบันส่งเสรมิกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

11. กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุก๊ 
 

เผยแพร่ประกาศเจตจ านงสุจริตประจ าปี จ านวน ๑ ครั้ง - สถำบันส่งเสรมิกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 
12. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผดิชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2  

ผลสัมฤทธ์ิหลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 50,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
(ปทุมธานี) 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

13. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๓ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจรติ มีคณุธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และน าองค์ความรู้ไปประยุกตในการปฏบิัติราชการ  
ร้อยละ 90 
๒. คะแนนระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 3 (Integrity and Transparency : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

107,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ 
(ราชบุรี)  
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “การปรับฐาน
แนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ” 

กลุ่มเป้าหมาย  
- ข้าราชการและบคุลากรของส านกังานศึกษาธิการภาค 4 
- บุคลากรของสถานศึกษาเอกชน จ านวน 50 คน 
ตัวช้ีวัด                
 - เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสตัยส์ุจรติ ร่วมต่อต้าน 
การทุจริต และปรับฐานแนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและส่วนรวม 
 - มีรูปแบบมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
(สมุทรสงคราม) 

15. โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริต ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 5 และส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ  
1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม มีค่าเปา้หมาย ร้อยละ 85  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต มีค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
- ผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-Test) และหลังอบรม (Post Test)   
มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีค่าเปา้หมายร้อยละ 75 
 

74,200 ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
(นครศรีธรรมราช) 

16. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม  
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจรติ มีคณุธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการปฏบิัติราชการ 
ร้อยละ 80 
๒. คะแนนระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

70,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
(ภูเก็ต) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 

17. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และ 
การร้องทุกข์ของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
(ชลบุรี) 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 

18. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธกิารภาค 15 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ค่าคะแนนของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ร้อยละ 80 

230,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
(เชียงใหม่) 

19. โครงการพัฒนาส่งเสริมสังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจรติ 

เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบรุี มีความพร้อมที่จะปรับเปลีย่นเรียนรู้
ในการพัฒนาตนพัฒนางานราชการสู่มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 80 
2) บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบรุี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็น
ข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
๑) บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบรุี มีความรู้ ความเขา้ใจในการพัฒนา
ตน พัฒนางานราชการสูม่าตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
2) บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบรุี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
และเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสตัย์สุจรติ 
 

95,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชลบุร ี
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. โครงการจดัอบรมเพื่อปรับพืน้ฐานความคิด       
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
    
 

เชิงปริมาณ 
- - บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จ านวน 40 คน ได้รับความรู้

ทางกฎหมายและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไ้ม่ทนตอ่การทุจริต 
เชิงคุณภาพ 

- - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการประเมิน ITA  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

32,200 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชุมพร 

(งานวินัยและนิติการ) 
 

21. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ค่านิยม
และวัฒนธรรมการท างานสู่สังคมสุจรติของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรมีความตระหนัก ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ค่านิยมและวัฒนธรรม 
การท างานสู่สังคมสุจริตและมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับปญัหาคอรัปช่ัน และสร้างคุณค่า 
ในความเป็นข้าราชการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีกลไกการป้องกนัและยังยั้ง 
การทุจริตในองค์กร และมสี่วนร่วมในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
และท าให้ผลการประเมินสูงขึ้น 
2. บุคลากรแกนน าของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ปรับฐานความคดิ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถปรับฐาน
ความคิดของนักเรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

67,850  
 
 
 
 

38,800  

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงราย 
(กลุ่มอ านวยการ) 

 

22. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับฐาน
ความคิดที่ไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากรทาง
การศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 

การอบรมเพื่อปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
1.  จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
2.  จ านวนบุคลากรมีวัฒนธรรมค่านยิมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
3.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายร้อยละ 80 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครพนม 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

เชิงปริมาณ 
- - บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับด ี
 

52,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดปทุมธาน ี

24. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการอบรม
ร้อยละ ๘๐  
๒. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีองค์ความรูท้ี่จ าเป็น 
ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจรติและสง่เสริมคณุธรรม 
ในหน่วยงาน 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ
พระนครศรีอยุธยา 

25. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม   
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจรติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มคี่านยิมทีไ่ม่ยอมรับการทุจริต สามารถน าองค์ความรูไ้ปประยุกต ์
ในการปฏิบัตริาชการ ร้อยละ 90 
๒. ผลการประเมินระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency: ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสงขลา 

26. โครงการเสริมสร้างจรยิธรรม ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จังหวัดอุทัยธาน ี
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จงัหวัดอุทัยธานี 

จ านวน 120 คน 
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 
ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความเข้าใจ เกิดความตระหนักต่อปัญหา
คอร์รัปชันท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ มีวัฒนธรรม ค่านยิมสุจรติ มีทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุทัยธาน ี
(กลุ่มอ านวยการ) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ประชาชนเกิดการยอมรับและเช่ือมั่นในการด าเนินงานท่ีสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา 

 

27. โครงการส่งเสริม สนบัสนุน การป้องกัน 
การทุจริตและสร้างจติส านึกในการปฏิบัติงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี

บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบรุี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผดิชอบได้อย่างมีคณุธรรม ปราศจากการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 80 
 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
(กลุ่มอ านวยการ) 

28. โครงการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ก้าวสู่การปรับกระบวนคิดและค่านิยมสูส่ังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปีท่ี 2  
 
 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มีค่าประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ร้อยละ 80 
2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตฯ จ านวนร้อยละ 80 
3. บุคลากร ประชาชน ผูเ้กี่ยวข้องของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  
มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจรติ มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจรติและ 
ประพฤติมิชอบร้อยละ 80 

18,785 
 
 
 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ) 
 
 
 

29. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่าย 
ใต้ร่มพระบารมจีักรีวงศ ์
- กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning 
Week)  

1. นักเรียนในสังกัด จ านวน 280 คน คณะวิทยากร จ านวน 30 คน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้พระราชกรณยีกิจของพระราชวงศ์จักรมีีเจตคติที่ดี 
ต่อบ้านเมือง ไดเ้รียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส านึกและภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของตนเองน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวนร้อยละ 100  

259,480 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกิจการนักเรยีน) 

 

30. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และน าองค์ความรู้ไปประยุกต์  ในการปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 85 
๒. คะแนนระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง (Integrity and Transparency: ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

30,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพัทลุง  
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 
 

31. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา  

- ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  มีค่่าเป้าหมายร้อยละ 80 
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์และวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) สามารถวางแผนขับเคลื่อนกจิกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ของหน่วยงานได้ มีค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดยะลา 

(กลุ่มอ านวยการ) 

32. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดอุตรดิตถ ์

1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดที่เปิดสอนระดับปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
และแทรกค่านยิมปลูกฝังการต่อตา้นการทุจริตผ่านการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตามส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
 

320,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  จ ำนวน  19   โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤต ิ
มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประชุมคณะท างานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2) ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และตรวจสรุปผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศกึษาธิการจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(3) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
(4) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนแกไ้ขปัญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  

34,965 ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) ประชุมคณะท างานวางระบบการประเมินความเสีย่ง
ต่อการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดเีด่น 
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
(3) จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” 
(4) ประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคณุธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ผู้เข้าร่วมพิธีและผูเ้ข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น  
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากข้ึนไป (ร้อยละ 80)      
2. สรปุผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดเีด่น “คนดีศกัดิ์ศรี 
แห่ง สป.”  
3. สรปุผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
4. สรปุผลการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมกระทรวงศึกษาธิการ   

62,974 ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. กิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และความโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ได้รับการเผยแพร่ จ านวน ๑ ครั้ง 

- สถำบันส่งเสรมิกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมจิตอาสา ส านักงาน ก.ค.ศ. มีดังนี ้
1) รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้การด าเนินงานมคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้
2) จัดหาหนังสืออ่านประกอบการเรียนและอุปกรณ์กีฬา
ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ขาดแคลน โดยการรับบริจาคและ
สมทบทุนจัดซื้อ  

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ข้อมลูความคิดเห็นจากผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเพือ่น ามา
ปรับปรุง พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
งานบุคคลน าไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 

177,910 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

5. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย 
มาตรการ ค าพิพากษา ตัวอย่างความผิด ผ่านทางช่องทาง
แอพพลิเคชั่น และโซเชียลมีเดยี 

เชิงปริมาณ 
- - บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับความรู ้

ทางกฎหมายและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไ้ม่ทนตอ่ 
การทุจริต จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการประเมิน 
ITA  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชุมพร 

(งานวินัยและนิติการ) 
 

6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์
- กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ วันชาติ 5 ธันวาคม 
2562    
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัด 
ในจังหวัดแพร่ จ านวน  286 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้่วมน้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและร่วมท า
กิจกรรมจติอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ร้อยละ 100 

10,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร ่

(กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกิจการนักเรยีน) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
ที่ยั่งยืนสู่สถานศึกษาคณุธรรม จังหวัดลพบุรี 

เชิงปริมาณ 
- อบรมผู้บริหาร/ครู เพื่อเป็นวิทยากรแกนน า เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการ
ด าเนินงานด้านคณุธรรมในสถานศกึษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที่ 10 จ านวน 120 คน  
เชิงคุณภาพ 
- หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
มีแนวทางการขับเคลื่อน 

106,800 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดลพบุร ี

(กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 
 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ยกระดับคณุธรรมและ 
ความโปร่งใส 

มีรูปแบบการเกลาทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นข้าราชการที่ดี ๘๑,๐๐๐ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

9. กิจกรรมนิเทศตดิตามการจดักจิกรรมการเรียนการสอน
หลักสตูรตา้นทุจริต ในโรงเรียนสังกัดเอกชนจังหวัดสระบุรี 

1. มีรูปแบบการจดักิจกรรม กล่อมเกลาทางสังคม 
2. มีหลักสูตรต้านทุจริต/แผนการจัดการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระบุร ี

(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 

10. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจ์กัรี 
๒) บุคลากรมีเจตคติที่ดตี่อบ้านเมอืง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมคีุณธรรม 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมิน ร้อยละ 85  
4) กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
1) กลุ่มเปา้หมายมีความรักสถาบนัหลักของชาติและยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

279,480  ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุโขทัย 

(กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกิจการนักเรยีน) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 

11. โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา มีดังนี ้
- กิจกรรมการสรา้งและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
- กิจกรรม ค่ายเรียนรู้ใต้รม่พระบารมีจักรีวงศ์  
- กิจกรรม จิตอาสารักษ์บ้านรักถิน่ 
- กิจกรรม เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
- กิจกรรมอาสาสมคัรและจิตอาสา 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรูเ้กี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีฯ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูละบคุลากรทางการศึกษาทุกสังกดั 
ในจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 500 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จังหวัดอุทัยธานีท่ีเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรกัและ
ศรัทธาในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีความรูเ้กี่ยวกับพระราชกรณยีกิจของ
พระบรมวงศ์จักรี มีเจตคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และมีความรักในท้องถิ่นและชุมชนตนเอง 
 

259,480 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

(กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรยีน) 

 

12. โครงการ ศธ. จติอาสาบ าเพญ็ประโยชน ์
 

ตัวช้ีวัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ 
เป้าหมาย : ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และบุคลากร 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพงังามีจิตส านึกท่ีดีในการมุ่งกระท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพังงา 

13. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองด ี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

๒๕๙,๔๘๐ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพังงา 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
- การประกาศนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงในการส่งเสรมิ
การต่อต้านการทุจรติ 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
2. บุคลากรปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 100  
3. บุคลากรปฏิบตัิงานตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติ ร้อยละ 100 
  

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

15. โครงการประเมินผลด้านการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษา ด้านการปรับฐานความคิดให้สามารถแยก
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 

1. มีผลการประเมินด้านการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาข้าราชกาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ด้านการปรับฐานความคิด 
ให้สามารถแยกระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจากหน่วยงาน 
1) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (3 เขต) 2) สังกัดสถานศึกษาเอกชน (สช.) 
3) สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. มีผลการประเมินด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล ในแต่ละปีงบประมาณ 
จากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (3 เขต) สังกัดสถานศึกษาเอกชน (สช.) และ
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุม่ส่งเสรมิ 

สถานศึกษาเอกชน) 
 

16. โครงการปรับกระบวนการคดิสร้างสังคมสจุริตของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

1. บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้อง มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 100 
2. บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจรติและสง่เสริม
คุณธรรม มีจ านวน ร้อยละ 100 
3. ผลคะแนนการประเมิน ITA รอ้ยละ 85  

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเลย 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศธจ.อุตรดติถ์ไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้มีส่วนร่วมในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศธจ.อุตรดติถ์มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
3. ศธจ.อุตรดิตถม์ีระดับผลการประเมินคุณธรรม 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุม่ส่งเสรมิ 

สถานศึกษาเอกชน) 

18. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดอุตรดิตถ ์
(วันครู พ.ศ. 2563) 

ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู พ.ศ.2563 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานท่ีรับผดิชอบ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีความภาคภูมิใจ เกดิขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการให้ดียิ่งขึ้นไป 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

19. กิจกรรมนเิทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนหลักสตูรต้านทุจริต ในโรงเรียนสังกัดเอกชน 
จังหวัดสระบุร ี

1. ส านักงานมรีูปแบบการจัดกิจกรรม กล่อมเกลาทางสังคม 
2. ส านักงานมีหลักสูตรต้านทุจรติ/แผนการจัดการเรยีนรู/้สื่อการเรยีนรู้ 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระบุร ี

(กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้ำนทุจริต  จ ำนวน    13    โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน 
 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,000 คน 

2,809,400  ส านักงานคณะกรรมการ 
สกสค. 

2. โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ในการปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมสร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒ ครั้ง 

60,000 สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้ารับการอบรมไม่กระท าความผิดทางวินัยและไม่ถูกด าเนินการทางวินัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรอืนสามัญ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ร้อยละ 80 

350,000 ส านักนิติกร สป. 
(กลุ่มวินัย อุทธรณ ์

และร้องทุกข์) 

4. โครงการขับเคลื่อนงานด้านศึกษาพอเพียงและ 
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 มีกจิกรรมดังนี ้
1) การประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมิน  
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
2) การฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมนิศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ประจ าปี 2563 

ตัวช้ีวัด 
- ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นโครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
ค่าเป้าหมาย 
- เพื่อเป็นการสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน 
เป็นหลักการส าคญัที่ทุกภาคส่วนในสังคม สามารถน้อมน ามาประยุกต์ใช้กับ 
การด าเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่าง ๆ มุ่งสู่ความมั่นคงและยัง่ยืน  

2,000,000 ส านักบูรณาการ 
กิจการการศึกษา สป. 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ประขุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
4) การตดิตามประเมินผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
5) พิธีมอบป้ายศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบตัร
สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2562 
6) การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 (จดัสรรให้ ศธภ.) 
7) การประเมินสถานศึกษาพอเพยีงระดับจังหวดั 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (จัดสรรให้ ศธจ.) 
 

โดยด าเนินการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาค
การศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม  
สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกดิการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนการบรหิารการจัดการสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการน าไปปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

5. โครงการพัฒนานักบริหารระดบัสูง
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. ทุกส่วนราชการมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
2. มีหลักสูตรการเรียนการสอน การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

- สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา สป. 

(กลุ่มพัฒนาผู้น า) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 

6. โครงการปลุกจติส านึกต่อต้านการทุจริตและ
เสรมิสร้างการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการและบคุลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕  
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
๒) ได้ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาพฤติกรรมการทุจริต และ
แนวทางการเสริมสร้างความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติราชการ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากร 
 

๓๐,๐๐๐ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑     
(ลพบุรี) 

(กลุ่มอ านวยการ) 

7. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองด ี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีกิจกรรมดังนี ้
1) การอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านกจิกรรมคา่ยเรียนรู้ใต้
ร่มพระบารมจีักรีวงศ ์
2) กิจกรรมสาธารณประโยชน์  
“จิตอาสารักษ์บา้น รักษ์ถิ่น”  
3) ร่วมค้นหาคนดีสูส่ังคม 
4) เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  

เชิงปริมาณ 
1) ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด จ านวน  9๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
๒) หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
  

259,480 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร ่

(กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรยีน) 

 
 
 

8. กิจกรรมส่งเสรมิการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการปฏิบัติงาน
ต่อต้านทุจรติ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการปฏิบตัิงานต่อต้านการทุจริต 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยา 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการเสริมสร้างคณุธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมดังนี ้
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและ     
การรายงานผล 
3) การก ากับตดิตามผลการปฏิบัตงิานหลังการพัฒนา 
4) การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

- ข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่เข้ารับการพัฒนา สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 60 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

10. กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และผูร้ับใบอนุญาตของ
โรงเรียนเอกชนหรือผู้แทนท่ีเข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
พระราชาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต
ร้อยละ 80 
2. สรา้งเครือข่ายต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบร่วมกับโรงเรยีนเอกชน 
ในสังกัดไดร้้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ท่ีรับเงินอุดหนนุ) 

26,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระบุร ี

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้าง       
ความผูกพันในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2563 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้ร่วมโครงการ/กจิกรรมเข้ามามสี่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความรัก 
ความผูกพันต่อองค์กรที่มจีิตสาธารณะและไม่ทนต่อการทุจรติ ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความผูกพันต่อองค์กร มีจติสาธารณะและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

60,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 
 

12. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโนบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  
มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์                 
มีหลักสูตรการเรียนการสอนการปอ้งกันการทุจริต ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 
ในทุกระดับ 
 

120,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกิจการนักเรียน) 
 
 

 13. โครงการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน
เอกชนหรือผู้แทนท่ีเข้ารับการอบรม มีความรูค้วามเข้าใจในศาสตร์พระราชาและ
แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต ร้อยละ 80 
2. ส านักงานสร้างเครือข่ายต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบร่วมกับโรงเรียน
เอกชนในระบบ (ท่ีรับเงินอุดหนุน) ได้ร้อยละ 80 
 

20,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระบุร ี

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้ำงสังคมที่ไมท่นต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนทุจริต    จ ำนวน   6   โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

๑. จ านวนบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 95   
๒. ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 14 (Integrity and Transparency: ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
(อุบลราชธานี) 

2. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา :  การประชุมเชิงปฏิบัติการสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตในระบบราชการ 

เชิงปริมาณ 
๑) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 90 ขึ้นไป 
๒) หน่วยงานทางการศึกษา มีประมวลจรยิธรรมและแผนบริหารความเสี่ยง 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจติส านึกท่ีดีในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ      
และไม่ส่งเสรมิหรือสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการกระท าอันเป็นการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
2) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงผลเสยีจาก
การทุจริตในระบบการราชการ และสามารถน าไปขยายผลต่อภายในองค์กร  
3) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบถึงผลเสียจาก
การทุจริตในระบบการราชการ และสามารน าไปขยายผลต่อบุคลากร 
ที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ในวธิีการต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ เช่น 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตาน ี

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถจัดท าหนังสือร้องเรียนยื่นเสนอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรณีที่พบ
เห็นว่ามีการกระท าความผดิที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
4) บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมทีเ่กี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ไปประยุกต์ใช้กับการปฏบิัติงานและชีวิตประจ าวัน 

3. กิจกรรมสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม หรือกฎหมายและ
ผลักดันใหเ้กิดการลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

จ านวนครั้งของการแจ้งเบาะแสเกีย่วกับการทุจรติ - ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 

4. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังวัด
สุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เชิงปริมาณ   
- จ านวนบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสโุขทัยและผู้แทนโรงเรียน
เอกชนในสังกัด เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ  
- ค่าคะแนนของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสโุขทัย ร้อยละ 85 

40,000  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

(กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ) 
 

5. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เชิงปริมาณ  
1) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2) หน่วยงานทางการศึกษา มีประมวลจรยิธรรมและแผนบริหารความเสี่ยง 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  
มีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ยดึมั่นในความซื่อสตัย ์
2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สามารถความเสี่ยง 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

73,550 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ 4  
 

6. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านทุจรติ 
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดจดุเฝา้ระวังต่อต้านทุจรติ 
กิจกรรมที่ 2 ก าหนดหน่วยงานการศึกษาร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้าง
ความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคม 
ที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฏหมายและผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคมและทางกฏหมายบนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

1. จ านวนหน่วยงานการศึกษาที่มกีิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ในการต่อต้านทุจรติ 
2. จ านวนครั้งของการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
3. จ านวนหน่วยงานการศึกษาที่รว่มเป็นภาคเีครือข่ายการต่อตา้นการทุจริต 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงาบุคคล 
งานนิติการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพ่ือป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริตทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน    15   โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนางานตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้แผนการตรวจสอบประจ าป ี
กิจกรรมที่ ๒ รายงานการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปค.6 
กิจกรรมที่ ๓ ตดิตามผลการด าเนนิงานของหน่วยรับตรวจ
ว่าปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ 

๑. มีรายงานผลการตรวจสอบตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 2563 
๒. มีการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคมุภายในเป็นประจ าทุกปี 
๓. มีกลไกการติดตามผลการด าเนนิงานของหน่วยรับตรวจว่า หน่วยรับตรวจ
น าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบตัิ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

230,000 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(กลุ่มตรวจสอบภายใน) 

2. กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภายใน 
 

การประชุมกับหน่วยงานภายในเพือ่ความเข้าใจในการด าเนินการ จ านวน 
๑ ครั้ง 
 

- 
 
 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

3. กิจกรรมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
 

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 
๔ ฉบับ 
 
 

 
- 
 
 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม 
ด้านต่าง ๆ 

ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมที่มีบทบาทในการส่งเสริมการป้องกันเพ่ือยับยั้ง 
การทุจริตในองค์กร จ านวน ๓ ครัง้ 

 
- 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 

-  จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินครบถ้วนตามแผนการปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบ (22  แห่ง) 
-  รายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเสนอปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
อย่างช้า 60 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ  (1 เรื่อง) 

50,000 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สป. 

6. โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

- คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ 80 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จ านวน 33 คน  

มีส่วนร่วมในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีระบบการให้บริการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (เว็บไซต์) 

40,000  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

7. โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเพื่อปลุกจิตส านึก
และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรมัย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

- คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานร้อยละ 80 
- บุคลากรที่เข้าอบรมมคีวามพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตน

พัฒนางานราชการ สู่มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
- หน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู้สูค่วามซื่อสัตยส์ุจรติ  

มีค่านิยมสุจรติโปร่งใส 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบรุีรมัย์ มีระบบการให้บริการเปดิเผยข้อมูล

สาธารณะ (ทางเว็บไซต์หรือทางโซเชียลมเีดียอื่น ๆ) 

40,000  ส านักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดบุรีรมัย ์

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

8. โครงการพัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ 
เพื่อการป้องกันการทุจริตในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีกิจกรรมดังนี ้
๑) กิจกรรมก าหนดมาตรการเชิงรกุ 
    - SWOT ทุกกลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

๑. มีมาตรการเชิงรุกการป้องกันการทุจริตในทุกส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
2. จ านวนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบ 
การป้องกนัการทุจริต 
3. มีระบบก ากับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต 
4. มีการพัฒนาระบบการก ากับตดิตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดมุกดาหาร 

(กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) พัฒนาระบบการป้องกันการทจุริตโดยเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
    - การประเมินความเสี่ยงในองค์กร  
3) ยกระดับกลไกการก ากับติดตามและประเมินผล 
การป้องกันการทุจริต 
9. โครงการปรับกระบวนคิดสรา้งสังคมสุจริต 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

เชิงปริมาณ 
- คะแนนการประเมิน ITA ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ร้อยละ 
70 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
ลพบุรี มีวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อตา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2) ติดตามและประเมินผลบคุลากรในการปฏิบตัิงาน 
3) สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

106,800 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุร ี

(กลุ่มอ านวยการ) 
 

10. โครงการคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1) คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ 80 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จ านวน 42 คน  
มีส่วนร่วมในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎร์ธานี มรีะบบการให้บริการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (เว็บไซต์) 
 
 
 
 

40,000  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี



 67 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ 1  
 

11. โครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เชิงปริมำณ  
- ผู้ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
อ่ำงทอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
เชิงคุณภำพ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพร้อมทั้งลูกจ้ำงของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทองมีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตและร่วมมือกันป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอก
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑๒๐,๐๐๐ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 

12. โครงการปลุกจิตส านึกผนึกพลังส่งเสริมคณุธรรม 
ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และครูจากโรงเรียนเอกชน
จ านวน 20 โรงเรยีน ไดร้ับการอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เขม็แข็ง จ านวน 100 คน 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร 

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
13. โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน การควบคุม 
ก ากับ ติดตาม การบริหารงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
จ านวน 16 โรงเรยีน 
2. สถานศึกษาที่ถูกประเมินไดร้ับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25,480 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มตรวจสอบภายใน) 
14. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
- จัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. ส านักงานมมีาตรการเชิงรุก การป้องกันการทุจริตในทุกส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ส านักงานมีจ านวนนโยบายหรอืมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                         
 

5,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงาบุคคล 
งานนิติการ 

และกลุม่อ านวยการ) 
15. โครงการสร้างจิตส านึกด้านคณุธรรมจรยิธรรมและ 
ความซื่อสัตย์ในการจดัเก็บข้อมลูให้ผู้ปฏิบตัิงานด้านข้อมลู 
เพื่อปรับฐานความคิดในการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาให้สามารถ
แยกระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักงานมีมาตรการเชิงรุก การปอ้งกันการทุจริตในทุกส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมปลูกจติส านึกด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล และผู้รับผิดชอบงานข้อมูลมีความเข้าใจในแบบจดัเก็บสามารถจัดเก็บ 
ได้ถูกต้อง 

38,240 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มนโยบายและแผน) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพ่ือป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร    จ ำนวน     8     โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ 2  
 
 
 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องเกณฑ์การประเมิน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
- การประชุมช้ีแจงเตรียมความพรอ้มการปฏิบตัิตามแนวทาง 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสฯ การตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (ตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10) ประจ าปี 2563 

1. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของส านกังาน 
อยู่ในระดับร้อยละ 90 

14,000 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

2. กิจกรรมส่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการอบรมดา้นวินัย ด้านจรยิธรรม ด้านคุณธรรม  
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับความรู้ความเข้าใจ            
ในการอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร             
เพื่อป้องกันการทุจริต 
 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 3. โครงการอบรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและ 
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานในส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 2 แผน 

41,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

4. โครงการพัฒนาระบบงานและระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมที่ 1 การก าหนดมาตรฐาน กลไกหรือวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะผ่าน Website 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

1. จ านวนมาตรฐาน กลไกหรือวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน Website 
2. จ านวนช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

10,650 
 

20,650 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุม่อ านวยการ) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ 2  
 

5. โครงการตรวจ ติดตามการใช้เงินอุดหนุน และ 
การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรยีนเอกชน 
 

1. ส านักงานมีการตรวจ ติดตาม การใช้เงินอุดหนุนและการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
ของโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านต่างๆ ร้อยละ 90  
3. โรงเรียนเอกชน ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 

20,000 
 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 

 

 6. กิจกรรมการสร้างและใช้เครือข่ายความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตามแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

1. ส านักงานมเีครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้รับการสอบทานการด าเนนิงาน 
จ านวน 3 เรื่อง คือ การควบคุมภายใน เงินทดรองราชการ และ 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
3. ส านักงานมสีรุปผลการสอบทานการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมลู
สารสนเทศให้ผูป้ฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องและผู้บรหิารใช้ในการปรบัปรุง 
การด าเนินงาน 

7,500 
 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 

 

 7. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน กิจกรรมตรวจสอบที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

11,980 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุร ี

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

 8. กิจกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ของโรงเรียน 

โรงเรียนเอกชนในระบบได้รับการช้ีแจงแนวทางการตรวจติดตาม 
ร้อยละ 100 

30,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุร ี

(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลดปัญหำกำรทุจริต   จ ำนวน      5      โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ : งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ ได้มีกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับการใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อลดปัญหาการทุจริต มีกิจกรรมดังนี ้
๑) กำรเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับองค์ควำมรู้กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรจดัซื้อจัดจ้ำงท่ีถูกต้อง โปร่งใส ระเบียบบรหิำร
กำรคลังที่ส ำคัญ โดยจัดท ำแบนเนอร์บนเว็บไซต์ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (www.onec.go.th)  
จ ำนวน ๓ แบนเนอร์ คือ (๑) กำรบริหำรกำรคลัง (๒) จดัซื้อ
จัดจ้ำง (๓) รำคำกลำง  
๒) กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 
ผลกำรตรวจสอบโครงกำรและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ผ่ำนระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Office)  

๑. ความครบถ้วนสมบรูณ์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
๒. ส านักงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น
อย่างช้าภายใน ๒ วันท าการ 
๓. จ านวนผูเ้ข้าชมในแต่ละหัวเรื่อง 

- ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มบริหารการคลัง  

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

2. กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต ์
ของ สสวท. 
 

การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจดัจ้างทุกโครงการ - สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 

3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในรูปแบบ 
E-book และข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดสามารถศึกษาเรยีนรู้และหาข้อมลูเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้รับความรู ้
ทางกฎหมายและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไ้ม่ทน 
ต่อการทุจรติ จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการประเมิน 
ITA  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 

(งานวินัยและนิติการ) 

4. กิจกรรมระบบการให้บริการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียื่นค าขอ สามารถตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
 

- ส านักงาน ก.ค.ศ. 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศในระบบบริหารงานสาธารณะ 
เพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2. ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมของผู้รับผิดชอบงานข้อมูล 

53,240 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มนโยบายและแผน) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพ่ือป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       จ ำนวน      2      โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กกลยุทธ์ที่ 4 

1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ 
 

การประชาสัมพันธ์ จ านวน ๓ ช่องทาง - สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 

 2. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“ป้องกันการทุจริต” บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุโขทัย 

เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด สนง.ศธจ.สโุขทัยมีพฤติกรรมที่ยดึมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 85 
2) ครูผู้บริหารอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยม
สุจริต ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 85   
3) ส านักงานมสีื่อประชาสัมพันธ์แสดงเจตจ านงของหน่วยงาน  
ในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความสุจรติโปร่งใส                                                   
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนามคีวามรู้ความเข้าเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตลอดจนแนวทางการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติ
ราชการ                     
 2) เข้ารับการพัฒนามีจิตส านึกคา่นิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติและโปร่งใส 
 

100,000  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

(กลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพ่ือป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำวิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
               เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย  จ ำนวน      25    โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 

1. โครงการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ (โครงการต่อเนื่อง)  
งานภารกิจบูรณาการบทบาทหญิงชายตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การสู่บทบาทภารกิจและต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ สกศ. 
- กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
ร่วมต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบของ สกศ. 
 

ส านักงานมีระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) จ านวน ๑ ระบบ 
- ตัวช้ีวัด : บุคลากรในหน่วยงานสงักัดกระทรวงศึกษาธิการไดร้ับการพัฒนา
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใหม้ีความเป็นมืออาชีพและ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนบุคลากรสกศ. ได้รับการพัฒนา 

๓๓,๘๐๐ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

 2. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 428 แห่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 
มีการยกระดับการรับรู้การการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการด าเนินงาน   
2) ครูผูส้อนและผูเ้รียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้และบูรณาการในกิจกรรมอื่น ๆ ได้จ านวน 100 คน 
3) นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และต้านทุจริต 
พร้อมเผยแพร่สูส่ถานอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 914 แห่ง จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 
4) ครูผูส้อนในสถานศึกษาอาชีวศกึษาทั่วประเทศมเีครื่องมือท่ีเป็นนวัตกรรม
การเรยีนรู้และแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ต้านทุจริต 

4,798,000  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(หน่วยศึกษานิเทศก)์  
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

1. ร้อยละของการจัดท าข้อมูลองค์ประกอบของการเปดิเผยข้อมูล  
และการป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
๒. ผลคะแนนระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๓ (Integrity and Transparency: ITA)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

11,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ 
(ราชบุรี) 

4. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรวม 40 คน 

78.400 ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
 (นครศรีธรรมราช) 

5. โครงการประเมินคณุธรรม จรยิธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

1. การจดัท าข้อมูลองค์ประกอบของการเปิดเผยข้อมลู และการป้องกัน 
การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
๒. ผลคะแนนระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 (Integrity and Transparency : ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

15,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
(ภูเก็ต) 

6. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนนการประเมิน ITA ของส านักงานศึกษาธิการภาค 7  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

350,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
(ยะลา) 

 

7. โครงการประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 (ฉะเชิงเทรา) 

8. โครงการประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100,000 ส านักงานศกึษาธิการภาค 10 
 (อุดรธานี) 

9. โครงการประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  ๑๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100,000 ส านักงานศกึษาธิการภาค 12 
 (ขอนแก่น) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 โครงการประชุมปฏบิัติการยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ในการด าเนินการ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 13 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

50,000 ส านักงานศกึษาธิการภาค 13 
(นครราชสมีา) 

11. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 15 (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  

เชิงปริมาณ 
- การจัดท าข้อมูลองคป์ระกอบของการเปิดเผยข้อมลู และการป้องกนั 
การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- ค่าคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15,000 ส านักงานศกึษาธิการภาค 15 
(เชียงใหม่) 

12. โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 

เชิงปริมาณ 
- ค่าคะแนนของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ 90 

220,000 ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 
(นครสวรรค์) 

13. โครงการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในส านักงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยภูม ิ

14. โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)   
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจ สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางการประเมินคณุธรรม 
ความโปร่งใส ITA  

22,000  ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดตราด 

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดมผีลคะแนนการประเมินคณุธรรม 
ความโปร่งใส ITA ของหน่วยงาน ในปีพ.ศ. 2563 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

15. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1. เพื่อประเมินการด าเนินภารกิจของ ศธจ.พะเยาให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
2. เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับค่า CPI : 
corruption Perception Index ประเทศไทย 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดระดับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต 
ของ ศธจ.พะเยา 
4. เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดบัการด าเนินงานของ ศธจ.พะเยา  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. ส านักงานมผีลคะแนนการประเมิน ITA ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 88 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

(กลุ่มนโยบายและแผน) 

16. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสงขลา  

1. มีการจัดท าข้อมลูองค์ประกอบของการเปิดเผยข้อมูล และการปอ้งกัน 
การทุจริตถูกต้อง และครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด  
๒. ผลการประเมินระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency: ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

10,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสงขลา 

17. โครงกำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว 

ตัวช้ีวัด : จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสระแก้ว มีส่วนร่วม
กำรประเมิน ITA ของหน่วยงำน   
ค่ำเป้ำหมำย : จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว มีส่วนร่วมกำรประเมิน ITA ของหน่วยงำน ร้อยละ ๘๐ 

๓๑,๘๐๐ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสระแก้ว 

(กลุม่งำนวินยัและนิตกิำร) 
 

18. โครงการส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ใสสะอาด    
ร่วมต้านทุจริต 
 
 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระบรุี ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80  

14,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุร ี

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. โครงการพัฒนาและบรูณาการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทยของ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสรุินทร์ (ITA2020) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธกิาร 
จังหวัดสุรินทร์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๖ คน  
-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สรุินทร์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และบรูณาการระบบการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ร้อยละ ๘๕ 

๔๐,๐๐๐ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุรินทร ์

20. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความ
โปร่งใส ปรับกระบวนคิดต่อต้านการทุจริต ที่เขม้แข็ง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุดรธาน ี

21. โครงการปรับฐานความคิดและสร้างค่านิยม 
ในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ส านักงานมีมาตรฐานและระบบการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

50,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

22. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

1. การจดัท าข้อมูลองค์ประกอบของการเปิดเผยข้อมลู และการป้องกัน 
การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
๒. ผลคะแนนระดับคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (Integrity and Transparency : ITA) ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 85 

10,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพัทลุง 

23. โครงการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563     
  

เชิงปริมาณ 
1) คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ร้อยละ 80  
2) จ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 80  
 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครราชสีมา 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 

กิจกรรมที่ 1 การปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกและสร้างกลไก
การร่วมมือในการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรมที่ 2 สร้างกลไกความร่วมมอืในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และติดตามการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) 
 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผูเ้ข้ารับการอบรมมีกลไกบริหารจดัการการทุจรติ มีค่านิยมสุจรติ  
มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

24. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มุ่งสู่การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร  ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและยกระดับการท างานตามมาตรฐาน 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กิจกรรมที่ 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างภมูิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กิจกรรมที่ 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและผูม้ีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจรติ 
 

เชิงปริมาณ   
1) แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 เล่ม    
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รบัการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมชิอบ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ร้อยละ 85  
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 
และเป็นหน่วยงานสุจริต ปราศจากเรื่องประโยชน์ทับซ้อน 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

25. โครงการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบรุี  
ใสสะอาดร่วมต้านทุจรติ 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระบรุี ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
 

14,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระบุร ี

(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

 



 79 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสรำ้งสรรคข์องบุคลำกรในหน่วยงำนสังกดักระทรวงศกึษำธิกำรเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต  จ ำนวน   15   โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสรมิความรูแ้ละประเมินการบังคับใช้
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การส่งเสริมความรู้และประเมนิการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง ด าเนินการเพือ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
2. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดย
พัฒนาการกระบวนการเรยีนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษา  
ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคดิในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสรมิทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรยีนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น 
การลงมือ 
3. คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
4. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง ด าเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ          
ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยเน้นการสรา้ง         
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และหากมีความรูด้้านกฎหมายแล้วก็จะส่งผลให้
การบริหารจัดการในหน่วยงานหรอืสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งจะท า
ให้ไม่วิตกกังวล จึงเกดิเป็นผลดีในการจัดการศึกษาและคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
 

9,564,000 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(ส านักพัฒนากฎหมายฯ) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ (โครงการต่อเนื่อง)  
งานภารกิจยกระดับคุณภาพระบบราชการ 4.0 
- กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน         
ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : บุคลากรไดร้ับการพัฒนาเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ค่าเป้าหมาย : จ านวนบุคลากรสกศ. ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 30 

42,400 ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(ส านักพัฒนากฎหมายฯ) 

3. กิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๙๐ ๙๐๐ สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและ 
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เชิงปริมาณ  
1) ข้าราชการและบุคลากรของศนูย์ประสานงานและบริหารการศกึษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 104 คน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 
2) ผู้บริหารระดับสูง และวิทยากร จ านวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม คดิเป็น 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1) ข้าราชการและบุคลากรของศนูย์ประสานงานและบริหารการศกึษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ระดับดี 
2) ข้าราชการและบุคลากรของศนูย์ประสานงานและบริหารการศกึษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีแนวทางการบรหิารจัดการความรู้และน าไปประยกุต์ใช้     
ในการปฏิบัติงาน ระดับด ี
3) ข้าราชการและบุคลากรของศนูย์ประสานงานและบริหารการศกึษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีขวัญก าลังใจและมีความพร้อมในการปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับด ี

800,000  ศูนย์ประสานงานและ 
บริหารการศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 6   
 

4) ศูนย์ประสานงานและบรหิารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มศีักยภาพ
เพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อนภารกจิของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับด ี

5. โครงการพัฒนาการบริหารการเงิน การคลัง  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

-  ความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 
-  บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ 80 

150,000 กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
 

6. โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน : องค์กรคุณธรรม  
 
 

1. ข้าราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เกดิความรู้  
ความเข้าใจเสริมสรา้งความโปร่งใส ในการน านโยบายต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างค่านิยม วัฒนธรรม “องค์กร
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และสามารถพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นไปตาม           
หลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรม “คณุธรรมองค์กร” เพื่อให้การท างาน
บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายขององค์กร ร้อยละ 100 
2. ค่าคะแนนของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนา่น มีค่าคะแนนร้อยละ 80  
3. ผู้เข้าอบรมมรีะดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดน่าน 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

7. โครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพด้วยการปลุกจิตส านึก เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรมให้ยดึมั่นความซื่อสตัย์สจุริตของบุคลากร 
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตน
พัฒนางานราชการ สู่มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบงึกาฬมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้
สู่ความซื่อสัตย์ มคี่านิยมสุจรติ 
3. บุคลากรคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดบึงกาฬเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ 
และเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสตัย์สุจรติ 
 
 

49,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดบึงกาฬ 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 6   
 

8. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
- ค่าคะแนนของการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดล าปาง 

 9. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน 
 

บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูนปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตราฐานสากล ร้อยละ 80  
 

40,000 ส านักงานศึกษาธกิาร 
จังหวัดล าพูน 

(กลุ่มอ านวยการ) 
10. โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับเจตจ านง
สุจรติในการปฏิบตัิงาน และการเป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม
และประสิทธิภาพของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บรุ ี

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มีนโยบายการก ากับการดูแลองค์กรที่ดี  
2. บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจนโยบายต่าง ๆ
ร้อยละ 80  

16,280 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสิงห์บุร ี

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

11. โครงการเสริมสร้างคณุธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 60 คน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 

 12. โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   
กิจกรรม 1 จัดท าแผนปฏิบตัิการ ITA  
กิจกรรม 2 จัดอบรมให้ความรูบุ้คลาการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
กิจกรรม 3 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวดัระยอง มีความรูค้วามเข้าใจในทิศทาง 
การขับเคลือ่นการป้องกันการทุจรติเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน และพร้อมรับการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ        
ในการส่งเสริมคณุธรรม สร้างสังคมสุจรติในครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย 
ในระดับจังหวัด 
2. จ านวนบุคลากรตามเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ร้อยละ 100 
3. คะแนนการประเมิน ITA ของหนว่ยงานเพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

42,200  ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดระยอง 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 6   
 

13. โครงการ ศธจ. สุจรติ ป้องกันการทุจริต เสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ไดร้ับการพฒันา 
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๔๐,๐๐๐ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 14. โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการ ITA  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมใหค้วามรู้บคุลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  จ านวน  38  คน มีความรู้
ความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ร่วมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคณุธรรม สรา้งสังคมสุจรติ 
ในครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายในระดับจังหวัด 
2. ส านักงานมีจ านวนบุคลากรตามเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน 
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ร้อยละ 100 
3. คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 

42,200  ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดระยอง 

 15. โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   
   กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัตกิาร ITA  
   กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้   
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน  28  คน  
มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ร่วมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคณุธรรม สรา้งสังคมสุจรติ 
ในครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายในระดับจังหวัด 
2. ส านักงานมีจ านวนบุคลากรตามเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน 
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ร้อยละ 100 
3. คะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

42,200  ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบกำรรับรู้เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของกระทรวงศึกษำธิกำร    จ ำนวน     6     โครงกำร/กจิกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการปรับปรุงช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์โดยผ่านการสื่อสารออนไลน์ในหลายวิธี  
โดยเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซตส์ านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (www.onec.go.th) ดังนี ้
1) แบนเนอร์ “ช่องทางร้องเรียนรอ้งทุกข์ของ สกศ.”  
โดยมเีนื้อหาแสดงข้ันตอนในการจดัการเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ การร้องทุกข์โดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) การร้องทุกข์ผ่าน Line 
2) แบนเนอร์ “FAQ” เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน 
ได้ตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบจากส านักงานฯ และข้อมูล
เกี่ยวกับข้อค าถาม-ค าตอบในข้อค าถามที่ประชาชนสนใจ
สอบถามมาบ่อยครั้ง  

ส านักงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน - ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
บริหารการเปลีย่นแปลง) 

 

2. กิจกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับการปรับปรุง  
จ านวน ๑ หลักเกณฑ ์

- สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. กิจกรรมส่งเสรมิการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม และการปฏิบตัิงาน
ต่อต้านทุจรติ 
 
 

1.จ านวนช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2.มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

- กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดพะเยา 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 

4. โครงการพัฒนาระบบการรบัเรือ่งร้องเรียนของ
หน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรม พัฒนาระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้าน
การต่อต้านการทุจรติ 

1. จ านวนช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2. ส านักงานมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการรับเรื่องร้องเรยีน 

35,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

5. กิจกรรมการจัดระบบช่องทางการร้องเรียน 
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

1. ส านักงานมีช่องทางในการรับรอ้งเรียนจ านวน 8 ช่องทาง ทางเว็บไซต์       
แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ ทางโทรศพัท์ส านักงาน ตู้รับเรื่องร้องเรียน  
ศูนย์เสมารักษ์ฯ เบอร์โทร.ศึกษาธิการ และคิวอาร์โคด๊ 
2. ผู้บริการได้แสดงความคดิเห็นในแบบส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ 100  

- 
 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

6. โครงการส่งเสรมิและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
การปฏิบัตริาชการในหน่วยงานการศึกษา 
- ติดตามประเมินผลจ านวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติในหน่วยงานการศึกษา 

1. จ านวนหน่วยงานการศึกษาที่มรีะบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2. จ านวนหน่วยงานการศึกษาที่มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้ในระบบ 
การรับเรื่องร้องเรียน 

100,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงาบุคคล 
งานนิติการ) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนกำรพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  จ ำนวน    5    โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2  

1. กิจกรรมการจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน และแจ้งผล
การร้องเรียน 

หน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียน จ านวน ๕ ช่องทาง  

 

- สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563    

เชิงปริมาณ   
- ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี 2563 ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณ ปี 2563 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

40,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

3. กิจกรรมการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน 
ผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 

ส านักงานมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี 2563 ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัตกิารเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี 2563 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

60,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
(กลุ่มอ านวยการ) 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 2 

5. กิจกรรมตดิตามประเมินผลกระบวนการและการพัฒนา
กลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
การศึกษา 
 

จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีกระบวนการ และการพัฒนากลไกพิเศษ 
ในการปราบปรามการทุจริต 
 

- ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานนิติการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลข่ำวสำรในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต    จ ำนวน    5    โครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

1. โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ (โครงการต่อเนื่อง)  
งานภารกิจบูรณาการบทบาทหญิงชายตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การสู่บทบาทภารกิจและต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ สกศ. 
- กิจกรรมการส่งเสรมิบทบาทความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

ตัวช้ีวัด : ส านักงานมีเครือข่ายทางการศึกษาท่ีเข้ามามสี่วนร่วม 
ในการปราบปรามทุจรติ 
ค่าเป้าหมาย : จ านวนหน่วยงานทีต่อบรับเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๖๙,๒๐๐ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

(กลุ่มพัฒนาระบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 

1. ส านักงานมีประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร ท่ีเป็นการแสดงเจตนารมณ ์
หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดวา่จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้างลงนามรับทราบ เพื่อแสดงเจตนารมณ์  
ตามเจตจ านงที่ศึกษาธิการจังหวัดประกาศไว ้
3. การเผยแพรล่งในเว็บไซด์ ศธจ.พะเยา 
4. การด าเนินการตามประกาศเจตจ านง 
 

- 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

(กลุ่มอ านวยการ) 
 
 
 

 

3. กิจกรรมจัดท ามาตรการป้องกนัการรับสินบน 
 
 

1. ส านักงานมีการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
2. ส านักงานด าเนินการน าเสนอการจัดท ามาตรการต่อศึกษาธิการจงัหวัด
พะเยาเพื่อลงนามในประกาศ 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
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ยุทธศำสตร์ / 
กลยุทธ ์

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ปี 2563 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

4. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ศธจ.พะเยา 

เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

(กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการปราบปรามการทุจรติ 
เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารการปราบปรามการ
ทุจริตในภาคเีครือข่ายร่วมกัน 

1. ส านักงานมรีะบบฐานข้อมลูกลางเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จ านวนหน่วยงานการศึกษาที่มสี่วนร่วมหรือเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน 
ในการปราบปรามการทุจริต 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดติถ ์

(กลุ่มบริหารงาบุคคล 
งานนิติการ) 
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ส่วนที่ 5 กรอบแนวทำงกำรก ำกับ ตดิตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
งานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัด และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาพรวมของส่วนราชการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1. งบประมำณ 
 งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
 1) งบประมาณปกติ  
 2) งบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลักในการก ากับติดตาม) 

2. กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 ศปท.ศธ. มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การมหาชน  
และองค์กรในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
ส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 แหล่งข้อมูล 
 2.1.1 ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการตามแบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ี ศปท.ศธ. ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนราชการ/หน่วยงาน 
 2.1.2 ข้อมูลการก ากับติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณซึ่งประมวลผลโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  
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 2.2 เครื่องมือกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลำ 
ผู้ใช้เครื่องมือ 

ส่วนรำชกำร/
หน่วยงำน 

ศปท.ศธ. 

ระบบ Smart eVision ของศูนย์
ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช. 

ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน   

แบบการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- รอบ 6 เดือนก าหนดภายใน
วันที่ 24 เมษายน 2563 
- รอบ 12 เดือนก าหนดภายใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

  

3. วิธีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 ศปท.ศธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล จะน าข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจาก 
 (1) แบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (2) ระบบ Smart eVision ของศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช.  
 (3) ข้อมูลการก ากับติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ซึ่งประมวลผลโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  
 โดยข้อมูลจากทั้ง 3 แหล่งข้อมูลจะถูกน ามารวบรวมเพ่ือประมวลและวิเคราะห์เป็นรายงานผล  
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. กระบวนกำรรำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 
 4.1.1 รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Smart eVision ของศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช. 
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
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 4.1.2 รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามแบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 4.2 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร 
             4.2.1  รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือโปรดทราบ และจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.2.2 รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 12 เดือน ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือโปรดทราบ และจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 
๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน................................................................................... .................................... 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ………..…………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. วัตถุประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่ก าหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีก าหนด) …………………………………………………………… 
 6.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีก าหนด) …………………………………………………………… 

* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบไุว้ในเอกสารแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ระยะเวลาด าเนินการ............................................................................. ......................................................  

9. ผลการด าเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) …………………………………………………………… 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง) …………………………………………………………… 
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการด าเนินงานโครงการ  

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จ านวน ......................................... บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จ านวน .................................... บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค ..................................................................................... ....................................... 
11.2 ข้อเสนอแนะ ......................................................................................... ........................................ 

12. ผู้รายงาน ....................................................................... ต าแหน่ง ............... ............................................ 
      โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร .........................................  E-mail: …………………………. 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่ ........................ เดือน................................................. พ.ศ. .................................... 
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บรรณำนุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564). กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560. 

กระทรวงศึกษาธิการ. แผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 256๓ – 256๕). กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2563. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
 2564). นนทบุรี: ส านักงาน ป.ป.ช., 2560.  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและ
 ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
 ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม 2559.  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและ
 ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
 ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๕๙ ลงวันที่ 1๕ พฤษภำคม 256๐.  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและ
 ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
 ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๐ ลงวันที่ 1๕ พฤศจิกำยน 256๐.  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและ
 ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
 ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ ลงวันที่ 1๖ ตุลำคม 256๑.  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและ
 ควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
 ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ ลงวันที่ 17 ตุลำคม 256๒.  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
 และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -  2564). นนทบุรี: ส านักงาน ป.ป.ช., 2560 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร.ี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -  2564. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ, 2560    

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 
2580 (ฉบับประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ). กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561.       

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตร.ี ประกำศ เรื่อง นโยบำยและแผนระดบัชำติว่ำด้วยควำมม่ันคง 

แห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖2. 
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ภำคผนวก 
 

 

อักษรย่อของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 
 

องค์กรหลัก 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       สป. 
 - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   (กศน.) 
 - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     (สช.) 
 - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   (ก.ค.ศ.) 
2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา       สกศ. 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน      สพฐ. 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       สอศ. 
 
หน่วยงำนในก ำกับ 
5. ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา        คส. 
6. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สกสค. 
7. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      สสวท. 
8. โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)      มวส. 
9. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)     สทศ. 
10. ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ        สลช. 
11. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)       สมศ. 

 

 



 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
จัดท ำแผนปฏิบัตกิำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
1 นางรักขณา ตณัฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2 นางสาวใกล้ตา สดสมศร ี นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

3 นางสาวธันย์ชนก ธ ารงชัยวรกุล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4 นายธ ารงค ์มณีวงศ ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5 นายทินกร ทองสืบสาย นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6 นางสาวสุธิรา ทองศิลป ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7 นายอดิศักดิ์ นิรศรมณ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8 นายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9 ว่าท่ีร้อยตรี มงคล เหล่าชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10 นายปัญจพล มโนชาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11 นางสาวกาญจนา อนันตโ์ท พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุ่มงานวินัย 
12 นายวรวุฒ ิค าข า นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13 นางวิยดา วัฒนาเมธ ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14 นางสาวฐิตาภา ราตรีวิจิตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15 นายสันติ ทองแก้วเกิด ศึกษานิเทศก ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
16 นายปัญญา นาด ี พนักงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
17 

 
นางสุญาดา สุนทรศารทูล ผู้อ านวยการส านักจรรยาบรรณ

วิชาชีพและนิติการ 
ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

18 นางเพียงใจ ขาวเหลือง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 
19 นายสนธยา จินดากุมกข ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

20 นายพิสุทธิศักดิ์ โรจนหัสดิน นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 
21 นางสาวฐิติมา ชุมดินพิทักษ ์ เจ้าหน้าท่ีงานบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 
22 นางกมลชนก อุดยะเขื่อน นักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 
23 ว่าท่ีร้อยตรี สมปอง วิมาโร ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
24 นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนข า ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและ

บุคลากรทางการลูกเสือ 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

25 นางสุปราณี ค าจันทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
26 นางสาวปวริศา อมาตยกุล นิติกร ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
27 นายอรรคสิทธ์ิ ภักดีม ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
28 นางสาวภคร วรรณภูงา นักประชาสัมพันธ์ ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
29 นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
30 นายภพธรรม สุทธิสา นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
31 นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย รองหัวหน้ากลุ่มอ านวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 
32 นางนิลรัตน์ ทิพยทัศนัน นักวิชาการวิจัยและพัฒนา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 
33 นางสาวสายใจ ทองพั้ว นักวิชาการนโยบายและแผน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 
34 นายสมพงษ ์แซ่ต้น นิติกร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 
35 นางนุจรินทร์ ศรีเจริญ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 
36 นางสาวทรรศดา คงศักดิ ์ เจ้าหน้าท่ี สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 
37 นายพัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก นักวิชาการงานนโยบายและแผน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
38 นายพงษ์พันธ ์พึ่งอ่ า เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานนิติการ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
39 นางสาวโมระติ เทพเดชา นักวิชาการ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
40 นายนิพนธ์ เบญจกุล ผู้อ านวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลง

ภาครัฐและนโยบายพิเศษ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

41 นางสาวลักษณ์ขณา นนท์บุลยั รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

42 นางสาวกรวรรณ ศรีสลา นักทรัพยากรบุคคล 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

43 นางสาวอุษารัศม์ นิตยิารมย ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย 
และยุทธศาสตร ์

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

44 นางสาวประภา นิ่มนวล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส านักงาน ก.ค.ศ. 
45 นางอุบลวรรณ เสถยีรรตัน ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงาน กศน. 
46 นางสาวกษรา ตั้งใจ นิติกรช านาญการ ส านักงาน กศน. 
47 นางสาวพัชรี ดีอินทร ์ นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงาน กศน. 
48 นางสาวนพวรรณ ค าปวง นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงาน กศน. 
49 นางสาววัลภา นาคา นักทรัพยากรบุคคล ส านักงาน กศน. 
50 นางสาวอาทิตยา เทพสตี นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
51 นางสาวธัญญรัตน์ ศิรโิยธา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
52 นางสาวเบญจรัตน์ ครุขยัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
53 นางสาวกิตติกานต์ ศรียา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
54 นางกัญจณส์ุรีย์ วงษ์วรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
55 นางสุภาวดี เหมือนใจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักอ านวยการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
56 นางจิตติยา ทิมมาศย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักอ านวยการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
57 นางสาวปรีชญา เอมสมบรูณ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักอ านวยการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
58 นายกริชวิกรณ์ เอี่ยมผดุง นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักอ านวยการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
59 นางพรนัชชา ภูมิอินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักอ านวยการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
60 นางสาวเกษร แก้วเรือง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักนิติการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
61 นางคมข า ทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

62 นางสาวพุทธมาศ วัชรินทร์พร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

63 นายศักดิ์พัฒน์ แผนสง่า เจ้าพนักงานช านาญงาน ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

64 นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

65 นางสาวจุติพร เต็มยอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

66 นางชุมพูนุช นิยมแย้ม นายช่างพิมพ์ช านาญงาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

67 นายรัตน์พงศ์ จ้อยนพรตัน ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

68 นายอภิชาติ แก้วศรีปราชญ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

69 นางสาวยุพิน ปั้นประดับ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

70 นางสาวอรวรรณ งามพรหม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

71 ว่าท่ีร้อยตรี อนุวัฒน์ นกเทศ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

72 นางสาวภูมิมารินทร์ พรหมรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ส านักส่งเสรมิกิจการการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

73 นายภาดติถ์ พรหมข า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

ส านักส่งเสรมิกิจการการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

74 ว่าท่ีร้อยตรี นรินทร์ ก้อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ส านักงานรัฐมนตร ี
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75 นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานรัฐมนตร ี
76 นางชญาณิศ ศรตีิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

77 นางสาวพัทยา สร้อยอดุม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

78 นางกชกร เทศพิทักษ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

79 ชุติมา ศรีสันติเวศน ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

80 นางสาวสุวภัทร ยวงใย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากร
ทางการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

81 นางสาวพัฒนา ปัญญา นักวิชาการพัสดุช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากร
ทางการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

82 นางสาวธนิดา อุบลชาต ิ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากร
ทางการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

83 นางสาวสุริวรรณ ไพฑรูย ์ นักจัดการงานท่ัวไป ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

84 นางสาวกรันฑรตัน์ สวยนุย้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักบูรณาการยุทธศาสตร์การศกึษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

85 นางสาวชลธิชา วราชาต ิ บุคคลภายนอกจ้างเหมา 
ปฏิบัติงาน 

ส านักบูรณาการยุทธศาสตร์การศกึษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

86 นางรุ่งนภา รุ่งเรืองศิลป ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ 

87 นางสาวดุรณี เวียงชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ 

88 นายศักดิ์จิต มาศจิตต ์ รองผู้อ านวยการศูนยป์ระสานงานและ
บริหารการศกึษาจังหวดัชายแดนใต ้

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

89 นายวัชราภา จิรโสภณ นิติกรปฏิบตัิการ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

90 นายสุนทร บุญสถิต นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
91 นายสรรค์ชัย ชูเมือง นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
92 นางองค์อร เสียงลือชา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
93 นางสาวสุวรรณ จลุมั่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
94 นางสาวนิติมา มสูิเกดิ นิติกรช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
95 นางสาวสมฤทัย บญัจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
96 นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
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97 นางสาวสุทัศสา สิทธิวิภัทร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
98 นางสาววิริยาภรณ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
99 นายชูเกียรติ พาเทยีม นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 

100 นายภูวนิตย์ เดือนนิล นิติกรช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
101 นางสาวนริศรา อรรคฮาต นิติกรช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
102 นางดารุณี ดงทอง นักทรัพยากรบุคคล 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 

103 นางสาวชมบงกช ไกรหลง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
104 นางสาวจิรปรียา แจขจัด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
105 นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบญัชี 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 

106 นางสาวจ านงค์ วิรมรตัน ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
107 นางสุดา สุนวงศ ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 
108 นางกาญจนา  ตันตินิพันธ์กุล นักวิชาการเงินและบญัชี 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

109 นางอาภรณ์ บรรดาศักดิ ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี ่
110 นายอังกูร จินจารักษ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
111 นางสาวฤทัยศิริ ภักดีก าจร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
112 นางกัญญาณัฐ ปานค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

113 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

114 นางสุพัตตา ถนอมรตัน ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
115 นายภาคภมูิ เหลืองอ่อน นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
116 นางสาวสุทธิรักษ ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี
117 นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
118 นายศุภวัฒน ์เคนภาวะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภมูิ 
119 นางสาววราภรณ์ บญุแสง นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
120 นางจินดา ก าลังประสิทธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
121 นายพิชิตชัย กิจพูลลาภ นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
122 นายวีรชัย บุญดสีมชัย นิติกรช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
123 นางจรรยา แสงจันทร ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
124 นางสาวพัชราภรณ์ ภานเุพ็ญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
125 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
126 นางประไพรตัน์ บารมัย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
127 นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
128 นางรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวลี นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
129 นางสาวอดุลยร์ัตน์ เกตุเวชสรุิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

130 นายถนอม นิตย์วิมล นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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131 นายอุเทน ฮ้อสิทธ์ิสมบูรณ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค ์
132 นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

133 นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธวิาส 
134 นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญชัญญการ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนา่น 
135 นายชูชาติ จันคลัง นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบรุีรมัย์ 
136 นางนรมน ไกรสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
137 นางธรสร ศรีมาลา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทมุธานี 
138 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานศกึษาธิการจังหวดัประจวบศีรีขันธ ์
139 นายกิติคณุ ประส าสติ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจนีบุรี 
140 นางเมธาพร จวงเศวต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.สตน. 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปตัตานี 

141 นางสาววลี ชุมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

142 นางนวลักษ ์หมื่นพันธ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 
143 นางดวงขวัญ สุพรรณขนะบรุ ี นักทรัพยากรบุคลล 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลงุ 

144 นางวิเชียร สังขนุกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจติร 

145 นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
146 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา นักจัดการงานท่ัวไป 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

147 นางสายชล สังขพันธ ์ นักจัดการทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์
148 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ่

149 นางสาวหทัยรันต์ มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

150 สตต.หญิง กัญญารัตน์ บญุรัตน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

151 นางสาวสุมาลี มรุะดา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ประสานราชการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

152 นางสาวเปมิกา ยาวฝุ่น นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
153  นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
154 นายอัซมีน บาโง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
155 นางสร้อยทิพย์ ควรหตัถ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

156 นายประสิทธ์ิ สาตรา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
157 นางสาวรัชนี จิตตส์ว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 

158 นางสาวจีรภรณ์ ตินะลา นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
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159 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบรุี 
160 นางวิษา ชัยกิจกรณ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
161 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
162 นางสาวเบญจวรรณ ตนภ ู นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพนู 
163 นายชัยณรงค์ แสงค า ศึกษาธิการจังหวัดเลย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
164 นางกัลยธัชต์ เดชจินดา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรสีะเกษ 
165 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
166 นางเรณู หนูอุไร นักประสมัพันธ์ช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
167 นางปรานี คู่มณ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
168 นายทศพร ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
169 นายพุฒิธร บุญเรือง นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
170 นายกิตติโชต โชติวิบูลธนวงศ ์ นิติกรช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
171 นางโสภติ วนิชย์ถนอม นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
172 นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบรุี 

173 นายโกสินทร์ รัตนสาม นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บรุี 
174 นางภคอร ป้อมแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยั 
175 นางมยุรา แบนประเสริฐ นัดจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี
176 นางอารยา จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

177 นางสาวศิริมา นุย้ไม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
178 นายภาณุพงศ์ สุคะตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
179 นายไพรบลูย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดหนองคาย 
180 นายนิยมชาติ รสโสดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
181 นายรุ่ง กับโต นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
182 นางรุ่งนภา ค ากอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอดุรธานี 
183 นางเมธินี จงรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
184 นางประกาย ศรคี า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอตุรดติถ์ 
185 นางสาวตรงกลม บุตรโต นิติกรปฏิบตัิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
186 นางสาวผกาณิต พูลทวี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจรญิ 
187 นางสาวพัสสิกา โสตัน นักวิชาการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
188 นางสาวรุ่งรัตน์ อรญัญิก ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงาน ป.ป.ช. 
189 นางสาวอ าพรทิพย์ สรรพวุธ ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงาน ป.ป.ช. 
190 นายอธิชนม์ สลางสิงห ์ ช่างภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

191 นายอานนท์ ภานนท์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
192 นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย ์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

193 นางกนกรัตน ์ทังสมบัต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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194 นางสาวพรพิมล ก าเนิดชาต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

195 นางสาวชุติมา ยุวโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

196 นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

197 นายนฤพนธ ์ ทองอินทร์ พนักงานจัดการงานท่ัวไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

198 นายสกลพงศ์ มุย่บง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

199 นางสาวกัญญาณัฐ มะลิมาศ บุคคลภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

200 นางสาวชุติกาญจน์ ตุ่นเงิน บุคคลภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 

 นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      ท าหน้าที่หัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
      กระทรวงศึกษาธิการ 
คณะผู้จัดท ำ 

ดร. พัฒนาพร  ไทยพิบูลย ์ รองหัวหนา้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
นางกนกรัตน ์ ทังสมบัต ิ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวพรพิมล  ก าเนิดชาต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวชุติมา  ยุวโกศล                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวณัฐภรณ์  ฤทธิ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 
นายสกลพงศ์  มุ่ยบง                          พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนฤพนธ์  ทองอินทร์                   พนักงานจัดการงานทั่วไป 
              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนปฏบิตักิาร 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

 

 

 
    
 
 

ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษำธิกำร 
โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๔ โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๒ 

www.acc.moe.go.th 
E - mail: acc.moe.go.th@gmail.com 




