
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 

1. สาระสำคัญของแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      แผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์  
                ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือการ 
               ต่อต้านการทุจริต    
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
                   ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัด 
               กระทรวงศึกษาธิการ   
กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกัน  
               เพ่ือยับยั้งการทุจริต    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ 

               ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง 
               การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย   
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด 
               กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
                    ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี 

               ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต   

 กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
               การทุจริต    

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จำนวน  121  โครงการ  



2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 12 เดือน     
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล รายละเอียด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

14 18 หน้า 1-15 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการ   
กล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

12 11 หน้า 16-24 

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 

12 10 หน้า 25-33 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ   
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต 

4 7 หน้า 34-38 

รวม 43 46  
งบประมาณที่ใช้ 99,374,110 บาท  
ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศ       
เพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12 6 หน้า 39-43 

กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการ
สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 

4 5 หน้า 44-46 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต 

5 1 หน้า 47 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1 - หน้า 48 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     
ของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

24 17 หน้า 49-63 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการป้องกัน
การทุจริต 

26 18 หน้า 64-78 

รวม 72 47  
งบประมาณที่ใช้ 15,664,489 บาท 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

แผน ผล รายละเอียด 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 - หน้า 79 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2 2 หน้า 80-81 

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปราม         
การทุจริต 

1 - หน้า 82 

กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

- - หน้า 83 

รวม 6 2  
งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท          
งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 115,078,599 บาท 

 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
3.1 เน ื ่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรน ่า 2019 (Covid-19)                 

ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548      
(ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างเคร่งครัด ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

1) หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
2) ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  
3.2 ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจร ิตต ั ้งแต่             

ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม       
และสามารถเตรียมความพร้อมด้านระบบ อุปกรณ์ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ได ้ 

************************************* 


