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 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

******************************* 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน      17      โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล             
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

1) สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านการป้องกัน
การทุจริต ผ่าน
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ร้อยละ 100 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ
หน่วยงาน ร้อยละ 
100 
3) หน่วยงานในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ

1) นักเรียนในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เกิดความละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตที่
เกิดข้ึนในสังคม 

2) ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ

96,707,200  92,570,500  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา/สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
ร้อยละ 90.67 
4) ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) ร้อยละ 
92.65 

ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3) หน่วยงานใน
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ดำเนินงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1.1.2 โครงการเสริมสร้างความรู้   
ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.ข้าราชการและ
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 
จำนวน 50 คน 

ผู้ปฏิบัติงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
ต่ืนตัว ตระหนักรู้ 

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 
(นครสวรรค์) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

2.ความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการ     
ร้อยละ 100 
3.ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 85  

และร่วมมือกัน
ก่อให้เกิดพลังในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ให้
สถาบันเป็นองค์กร   
ที่มีธรรมาภิบาล 

1.1.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล             
ในหน่วยงาน “ป้องกันการทุจริต”
(สำนักงานทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จำนวน      
60 คน 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์มี
ความเข้าใจในการ
ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
และมีความรู้ ทักษะ 
และความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 
 

56,150  56,150  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร 

1.บุคลกรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 
จำนวน 34 คน 
2. สถานศึกษาใน
จังหวัดกำแพงเพชร
สมัครเข้าร่วมการ
ประเมิน จำนวน       
11 โรงเรียน 

1. ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด
ดำเนินการจัดทำข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการรายงาน 
2. ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด
ดำเนินการจัดทำข้อมูล
และเอกสารเพ่ิมเติม
รอบที่ 2 
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชรมีป้าย ITA 
องค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร 

1.1.5 การต่อต้านการทุจริต        
ปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริต : 
องค์กรคุณธรรม 

1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น       
มีระบบบริหาร
จัดการแบบธรรมา    
ภิบาลต่อต้านการ
ทุจริตร้อยละคะแนน
การประเมิน ITA 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

112,128  112,128  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

ขอนแก่น มีคะแนน
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี     
ผ่านมา (เป้าหมาย   
ปี 2564 ร้อยละ 
85 ขึ้นไป) 

1.1.6 โครงการปรับฐานความคิด 
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตของเครือข่ายเพ่ือเข้าสู่สังคม
สุจริตของสถานศึกษาและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID–19 ) จึงไม่
สามารถดำเนิน
โครงการตามที่ได้รับ
อนุมัติได้ 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ได้
ดำเนินการบริหาร
ภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ให้เป็นไป
ตามแนวทางการมีส่วน
ร่วมการทำงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 

50,000 

(คืน) 

 -  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 

1.1.7 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2564 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม 
ครั้งที่ 1 จำนวน      
30 คน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม 
ครั้งที่ 2 จำนวน       
28 คน 

1. บุคลกรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน
และสามารถนำไปเป็น

40,000  39,930  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

รวม 58 คน แนวทางปฏิบัติ อัน
ก่อให้เกิดความโปร่งใส
มีความสุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
2. การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง มีการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น 
3. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ การให้บริการ 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ให้เกิดประสิทธิผล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรีได้
ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 39 ราย 

บุคลากรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม สามารถ
นำหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตประจำวัน และ
ประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานได้อย่าง
เหมาะสม มีทัศนคติ
ที่ดีต่อตนเอง 
ผู้ร่วมงานและงานใน
หน้าที่ที่ปฏิบัติ สร้าง
จิตสำนึกท่ีดีต่อการ
ทำงาน และทำงาน
อย่างมีความสุข 

(ไม่ขอ) 18,130   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นนทบุรี 

1.1.9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  
จำนวน  56 คน 

1. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
น่าน มีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมิน

40,000  22,360  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
น่าน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
และสามารถนำ
นโยบายต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบไปสู่การปฏิบัติ 
สร้างค่านิยม
วัฒนธรรมที่สุจริต 
เพ่ือให้เกิด “องค์กร
ภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต”  
 2. ร้อยละคะแนน
ของการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน          
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1.1.10 โครงการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
เข้ารับการอบรม 
จำนวน 42 คน 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา    
มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางในการ
ประเมินผลด้าน
คุณธรรมละความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานนของ
หน่วยงานภาครัฐ    
มีความรู้ความเข้าใจ
และร่วมขับเคลื่อน
การป้องกันการ
ทุจริตและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

40,000  27,006  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.11 โครงการเสริมสร้างวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ต่อต้านการทุจิต 
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทีบ่รรจุใหม่ ตั้งแต่     
ปี พ.ศ. 2560 –    
พ.ศ.2563             
จำนวน  120  คน 

ลด หรือ ไม่มี 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กระทำผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ  ปราศจาก
การกระทำท่ีจะ
นำไปสู่การกระทำ   
ผิดวินัย และ
ความผิดอาญา 

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง 

1.1.12 โครงการปรับกระบวนการคิด
สร้างสังคมสุจริต สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรีและ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 
คน 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรีและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 

60,000 

(คืน) 

 -  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ 2564 

บุคลากรในหน่วยงาน
ไดเ้ข้ารับการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา  
ภิบาล เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2564        
จำนวน 33 คน 

บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก และม ี 
องค์ความรู้ทีจ่ำเป็น
ต่อการขับเคลื่อน
กิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมใน
หน่วยงาน 

40,000  14,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 

1.1.14 โครงการส่งเสริมการมี     
ส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80จาก
เป้าหมายโครงการ 
(จำนวน 95 คน) 

ค่าคะแนนของการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำปาง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

44,500  44,500  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลำปาง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.15 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ร้อยละ 90 
(จำนวน 50 คน) 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
ศรีสะเกษ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงาน
โดยคำนึงถึงความ
โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม
และร่วมกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตนำความรู้
ใหม่ๆมาประยุกต์ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
พัฒนางานที่ได้รับ
มอบอย่างต่อเนื่อง 

40,000  17,500  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

1.1.16 โครงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา เข้าร่วม
โครงการ         
จำนวน  60  คน   

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก มี
สมรรถนะและองค์
ความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่จำเป็นต่อ
การขับเคลื่อน
กิจกรรม และการมี
ส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมใน
หน่วยงาน 

40,000  27,228  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 

1.1.17 ข้าราชการยุคใหม่ ใฝ่สุจริต 
“คอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 

บุคลากรในสำนักงาน 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษา
ภาครัฐ            
จำนวน ๑๕๐ คน 

บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาภาครัฐ 
มีความรู้ความเข้าใจ

40,000 

(คืน) 

 0  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

ในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน เรื่อง      
หลักคิดการแยก
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์
ส่วนรวม และมี
คุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อการต่อต้านการทุจริต จำนวน       11      โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
1.2.1 โครงการกิจกรรม           
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 

จำนวนผู้ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ (จำนวน 
33,700 คน) และ 
ร้อยละ 90 ของ
จำนวนลูกเสือที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ลูกเสือมีความพึงพอใจ
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับความ
ภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม
ทำประโยชน์ตามพระ
ราชโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระประมุข
ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ 

29,300,000 1,125,000   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1.2.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 
และศูนย์พัฒนา
บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจกรรมเยาวชน
เชียงราย 
จำนวน 21 คน 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 และศูนย์
พัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ      
ยุวกาชาดและ
กิจกรรมเยาวชน
เชียงรายมีความรู้ 

20,000  20,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
สร้างความรู้       
ความเข้าใจ ในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) และขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิบัติ
ของหน่วยงานนำไปสู่
การจัดทำมาตรการ
มนการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 

1.2.3 โครงการพัฒนาส่งเสริมสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชลบุร ี
(จำนวน 36 คน) 
 

1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชลบุรี มีแนวทางการ
ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
2. บุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการ

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชลบุร ี



17 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
จังหวัดชลบุรี มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเครือข่าย
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
256-2564) 

1.2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริตในระบบราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวแทนจากหน่วยงาน
การศึกษา          
จำนวน 50 คน 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริตและ            
คอร์รัปชันในระบบ
ราชการทุกรูปแบบ 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถดำเนินการได้

47,900  13,446  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปัตตานี 



18 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
อย่างถูกต้อง และ
สามารถนำไปใช้ได้
จริง กรณีท่ีพบเห็น
การกระทำท่ีเป็นการ
ทุจริต 
3.ลดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันใน
หน่วยงานหรือองค์กร 

1.2.5 โครงการศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา
เข้าร่วมโครงการ 
(จำนวน 200 คน) 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหารและ
บุคลากร 
กระทรวงศึกษาธิการ
ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ มี
จิตสำนึกท่ีดีในการมุ่ง
กระทำประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

10,000 10,000   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
1.2.6 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา จำนวน 
30 คน 

เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงามี
วัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

40,000  35,521  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา 

1.2.7 โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
เพ่ือเป็นกลไกการป้องกันการทุจริต
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระนองและสถานศึกษาเอกชนในสังกัด 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 50 คน 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน 
และพัสดุ            
ตามหลักสูตร ร้อยละ 
100 (จากการ
ประเมินใบงานและ
แบบฝึกหัด) 
2.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเกี่ยวกับ
งบประมาณ การเงิน 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระนอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
บัญชีและพัสดุ       
ทั้งของโรงเรียน
เอกชนและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ระนอง (จากข้อมูล
การรายงานสถิติเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์) 
3.  ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง  และเกิด 
ประโยชน์ต่อทาง
ราชการ  (จากการ
ตรวจติดตามการใช้
เงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชน)  

1.2.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) 
และปลุกจิตสำนึกค่านิยมสู่องค์กร
ต่อต้านการทุจริต สำนักงาน

1.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
เข้าร่วมการประชุม
ตามโครงการ คิดเป็น
รอ้ยละ 100   

1.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เลย มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เลย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
2.มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
อยู่ในระดับ A คะแนน
ประเมิน   94.87 

และประพฤติมิชอบ
2.บุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลยมีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการ
ดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT)และมี
วัฒนธรรมค่านิยม
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติชอบ 

1.2.9 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   
ร้อยละ 100 
(จำนวน 68 คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ร่วมกิจกรรมทำความ
สะอาดภายในอาคาร
สำนักงานและบริเวณ
ของพ้ืนที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรี
สะเกษ 

10,000 10,000   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศรีสะเกษ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
1.2.10 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริต และสร้างจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาครและผู้ที่
สนใจ รวมทั้งสิ้น 
จํานวน  ๒26  คน  

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสาคร
และผู้ที่สนใจ           
มีคุณลักษณะเป็น
บุคคลที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ             
มีคุณธรรม          
ความโปร่งใส ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจิตสำนึกในการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๔๐,๐๐๐  ๑๙,๓๒๐  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาคร 

1.2.11 โครงการสร้างจิตสำนึกใหม่ 
ให้ครูไทย ใฝ่คุณธรรม นำใจ สำหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 
2564 

บุคลากรในสักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวลำภู จำนวน 
70 คน 

บุคลากร มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ 
สามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวลำภู 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
คุณธรรมจริยธรรม 
เกิดความผิดพลาด 
และความบกพร่อง  
ในการปฏิบัติราชการ
น้อยลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต จำนวน      9      โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
1.3.1 โครงการเสริมสร้างการมีวินัย
ทางการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดภาคใต้
จำนวน 250 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการชีวิตและ
จัดการเงินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่และ
ดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้ 

2,000,000 1,688,963.50   สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.3.2 การขับเคลื่อนงานด้าน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 
2564 

ข้อมูลจำนวน
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 
2563  จำนวน 665 
แห่ง โดยแบ่งเป็นสังกัด 
ดังนี้ สพฐ. 380 แห่ง  
สช. จำนวน  53 แห่ง 

1. สถานศึกษา นำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา 
จัดการศึกษา         
และดำเนินกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

2,000,000 2,000,000   สำนักบูรณาการกิจการ
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
สอศ. จำนวน 20 แห่ง 
อปท. จำนวน 184 
แห่ง ตชด. จำนวน 20 
แห่ง กทม. จำนวน 6 
แห่ง สำนัก
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จำนวน 4 
แห่ง และ อว. จำนวน 
1 แห่ง และข้อมูล
จำนวนสถานศึกษา 
ที่พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 
2563 จำนวน 211 
แห่ง แบ่งเป็นสังกัด 
ดังนี้ สพฐ. 157 แห่ง 
กศน. จำนวน 42 แห่ง 
สช. จำนวน 1 แห่ง  
อปท. จำนวน 9 แห่ง 

2. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ปฏิบัติตนและดำเนิน
ชีวิตที่ได้รับการ
ปลูกฝังให้มี 
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง คือรู้จักการ
ใช้ชีวิตที่พอเพียง 
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ ฝึก
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
และตชด. จำนวน 2 
แห่ง 

อย่างเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่
และแบ่งปัน 

1.3.3 โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้าน
การทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 
จำนวน 21 คน 

ผู้เข้ารับการอบรม    
มีทัศนคติที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และ ไม่มีข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ภายในหน่วยงาน 

40,000  23,360  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 
(ลพบุรี) 

1.3.4 โครงการพัฒนาฐานความคิด 
สร้างสังคมต้านการทุจริต ด้วยการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง 

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๒ ได้ดำเนินการ
จัดโครงการอบรม เมื่อ
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM โดยมีผู้เข้าร่วม

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๒ ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ 
ความเข้าใจสามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์

๕๐,๐๐๐  ๒๘,๒๐๐  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 
(ปทุมธานี) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
อบรมทั้งสิ้น จำนวน 
๒๖ คน 

ส่วนรวม มีจิตสำนึกดี
ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร 
ร่วมมือร่วมใจกัน
สร้างองค์กรคุณธรรม 
น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 

1.3.5 โครงการการการประชุมเชิง
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม            
จำนวน 35 คน 

1.กลุ่มงานใน
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 7 มีแนวทาง
การขับเคลื่อน       
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

2.บุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการ

50,000  27,750  สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ภาค ๗ มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
กระบวนทัศน์      
หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตและกฎหมาย   
ที่เก่ียวข้องกับ      
การทุจริต 

3.กลุ่มงานใน
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค7 มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

4. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มงานในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๗ 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน



29 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1.3.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม           
จำนวน 25 คน 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)      
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     
มีการส่งเสริมในการ
พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารราชการ และ
สร้างโอกาสในการ
เสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่
นำไปสู่การจัดทำ
มาตรการในการ
ป้องกันและ

53,882  42,025  สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ปราบปรามการทุจริต
ภายในหน่วยงาน    

1.3.7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท 

1. บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาทคิดเป็น 
รอ้ยละ 100 
 2. ลูกเสือ/เนตรนารี 
ยุวกาชาดและนักศึกษา
วิชาทหาร จำนวน 
300 คน 
3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 30 คน 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท ลูกเสือ/เนตร
นารี ยุวกาชาดและ
นักศึกษาวิชาทหาร 
ดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส และต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

20,000  815  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท 

1.3.8 โครงการ การตรวจติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 การประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัช
ยาฌศรษกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) 

โรงเรียนเป้าหมาย    
11 โรงเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ
การจังหวัดพังงา
สามารถดำเนินงาน 
นิเทศ ตรวจราชการ 
ส่งเสริมหน่วยงาน
และสถานศึกษา ให้มี
การปฏิบัติงานได้
บรรลุเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดได้

80,000 23,200   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
และมีผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.3.9 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด
อุบลราชธานี จำนวน
ทั้งสิ้น 130 คน 

1.บุคลกร
กลุ่มเป้าหมาย เข้า
ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคิดเป็น
ร้อยละ 90 
2.บุคลกร
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความพึงพอใจจาก
การเข้ารับการอบรม 
คิดเป็นร้อยละ 80 

103,000  52,692.50  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต จำนวน       5      โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
1.4.1 โครงการส่งเสริมแนวทาง    
การดำเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงและ
พัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 
และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด   
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
เข้ารับการอบรม
จำนวน 100 คน 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องระเบียบ 
กฎหมาย ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 
(ภูเก็ต) 

1.4.2 โครงการส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ( ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 14 
ร้อยละ 85 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก และมีองค์
ความรู้ที่จำเป็นต่อ
การขับเคลื่อน

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 
(อุบลราชธานี) 



33 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
กิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมใน
หน่วยงาน 

1.4.3 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้ “โครงการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิ              
จำนวน 43 คน 

1.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิ 
2.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต 
3.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับการ
ปลูกฝังและส่งเสริม
พฤติกรรมการ

16,875  16,875  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดชัยภูมิ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1.4.4 โครงการสร้างเสริม 
เติมธรรมาภิบาลบูรณาการป้องกัน
และต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 76 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทุกคน ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด และมีส่วน
ร่วมผลักดันให้การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธร 

30,000  30,000  สำนักงานศึกษาธิการ     
จังหวัดยโสธร 

1.4.5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา : องค์กรธรรมาภิบาล 

ข้าราชการ/บุคลากร 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 
จำนวน 26 คน 

ข้าราชการ และ
บุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
เกิดความรู้ความ

๗๓,๕๕๐  ๕๙,๔๗๐  สำนักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดหนองคาย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
เข้าใจ ในการนำ
นโยบายด้านการ
ทุจริตและประพฤติ  
มิชอบไปสู่การ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้เกิด
ความโปร่งใส และ   
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน เรื่องหลักคิด
การแยกประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม ได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และระบบ
การบริหารงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย
เป็นไปตามหลัก      
ธรรมาภิบาล และ
สร้างวัฒนธรรม



36 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
คุณธรรมให้เกิดขึ้น   
ในองค์กร              
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน     5     โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

2.1.1 โครงการพัฒนาลูกเสือ        
ช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา ที่
เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 40,120 คน 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีทักษะชีวิต
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น เป็นคนดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. นักเรียน นักศึกษา 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ   
มีจิตสำนึก            
มีวัฒนธรรม และ
พฤติกรรมที่ซ่ือสัตย์
สุจริตต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในสถานศึกษา 

7,082,900  7,082,900  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2.1.2 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สสวท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างของสถาบัน
ส่งเสริมการสอน

1. สสวท. มี
มาตรฐาน โปร่งใส    
มีระบบคุณธรรม 

-   17,600 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จริยธรรม ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน  
2. สสวท. มีความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3. สสวท. มีกลไก   
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต      
มีระบบการควบคุม
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ
และลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริต       
คอร์รัปชัน 
4.บุคลากร สสวท.   
มีจิตสำนึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และมีวินัย สามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

จริยธรรม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.1.3 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

บุคลกรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์             
จำนวน 50 คน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์มี
แนวทางในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
และมีการพัฒนา
สำนักงานตามตัวชี้วัด 
ของ ITA 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.1.4 โครงการการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก 
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 9๐  

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลกทุกคน     
เข้าร่วมกิจกรรม   
ตามโครงการ         
มีความรู้ ความเข้าใจ 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร มีคุณธรรม 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดพิษณุโลก 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

จริยธรรม มีการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

2.1.5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. ร้อยละ 80 ของ
จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนมี
ให้ความรู้กิจกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  
2.  ร้อยละ 90 ของ
จำนวนบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่าน
การพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผล
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ 
2564 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ยังไม่
ทราบผล เนื่องจาก
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ใน
ปีงบประมาณ 2564 
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
ของศูนย์ป้องกัน) 

40,000 
(คืน) 

 -  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  จำนวน        4      โครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

2.2.1 การยกระดับและพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 13 
มากกว่าร้อยละ 80 

ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 13 
เพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  1 ระดับ 

50,000  28,552  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 
(นครราชสีมา) 

2.2.2 โครงการต่อต้านการทุจริต และ
เสริมสร้างให้มีวินัย จรรยา จริยธรรม 
เพ่ือป้องกันมิให้กระทำผิด วินัย จรรยา 
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 
ร้อยละ 89.29 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
เกิดค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต        
ร่วมต่อต้านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน  
มากยิ่งขึ้น 

50,000  20,560  สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 
(พิษณุโลก) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

2.2.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการเชียงใหม่
จำนวน 60 คน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่       
มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการประเมิน
คุณธรรมละความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA) 
และเตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินผล         
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA ) 
ของสำนักงานศึกษา
การจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

2.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
นโยบายกำกับดุแล  เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ป้องกันการทุจริตในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุร ี
 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(จำนวน 100 คน)   

บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการ
อบรม  สามารถ    
นำความรู้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

40,000  5,140  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดสิงห์บุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต  จำนวน     1      โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

2.3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้      
ด้านกฎหมายด้วยสื่อ Infogarphic 

ข้าราชการและบุคลกร
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชุมพร จำนวน 30 คน 

ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบ 
มาตรการ คำพิพากษา 
ตัวอย่างความผิด     
ผ่านทางเว็บไซต์
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร และ
โซเชียลมีเดีย      
จำนวน 7 เรื่อง 

ไม่ขอ  -  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดชุมพร 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จำนวน      -     โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน  งบประมาณ (บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 

ที่ใช้ไปแล้ว 
งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 

   - -    
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์ที่  5   การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง 
                  การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติของประเทศไทย จำนวน      17      โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.5.1 โครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 3       
ที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม            
จำนวน 31 คน 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 3 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนว
ทางการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิต 

50,000  9,030  สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
(ราชบุรี) 

2.5.2 โครงการยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 8 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม/
โครงการ ร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     
มีความพ่ึงพอใจต่อการ
จัดอบรม ร้อยละ 96 

ผู้เข้าร่วมอบรม         
มีความรู้ความเข้าใจ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ    
มากขึ้น และสำนักงาน

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 
(ชลบุรี) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ศึกษาธิการภาค 8      
มีผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐด้าน
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
อยู่ในระดับ A 

2.5.3 โครงการส่งสริมการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 สามารถจัด
ประชุม/อบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรได้
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส แนวทางการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และมีการ
จัดกิจกรรมปลูกฝัง 
สร้างความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

50,000  50,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 
(สกลนคร) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.5.4 โครงการขับคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)      
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 100 และ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ      
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91.08 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก และมีองค์
ความรู้ที่จำเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
และการมีส่วนร่วมการ
ต่อต้านการทุจริต 
และได้รับการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสร้าง
ความเชื่อถือศรัทธา
ให้แก่ผู้รับบริการ 

60,000  60,000  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 
(ขอนแก่น) 

2.5.5 โครงการขับเคลื่อนสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตราด สู่สำนักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลกร เจ้าหน้าที่ ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตราด        
จำนวน 25 คน 

บุคลกร เจ้าหน้าที่ 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ตราดมีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต            
มีทัศนคติ และ
พฤติกรรมต่อต้าน   

40,000  39,989  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตราด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รู้จัก
เสียสละประโยชน์   
ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ตามค่านิยม
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตราด”สุจริต 
โปร่งใส ใจบูรณาการ 
งานเป็นทีม” 

2.5.6 โครงการขับเคลื่อน           
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
แพร่  จำนวน 34  คน 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ รับรู้และมี    
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
(ITA) ของสำนักงาน

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดแพร่ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ศึกษาธิการ     
จังหวัดแพร่ 

2.5.7 โครงการสร้างการรับรู้และ
เตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

1. บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ดเข้าร่วมการ
อบรม จำนวน 73 คน 
2. ผลคะแนนการ
ประเมิน ITA ของ
หน่วยงาน ด้านการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ได้ผลการ
ประเมิน 69.23 

ผู้เข้าร่วมอบรมสร้าง
การรับรู้การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ร้อยเอ็ด 

2.5.8 โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564 

ร้อยละ 80 ของ
สำนักงานผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการ

40,000  3,400  สำนักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดลพบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 

ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส     
มีจิตสำนึกดีไม่ทุจริต  
มีความโปร่งใสและ    
มีคุณธรรม ในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.5.9 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการและ
บุคลากร สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว มี
วัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีจิตสาธารณะ
มีทัศนคติและ
พฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ดำรงชีวิตตามหลัก

106,000  106,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.5.10 โครงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต สู่องค์กรที่โปร่งใส 
มีคุณธรรม ของศธจ.สระบุรี ประจำปี
งบประมาณ พงศ. 2564 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรีมีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรม 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรีทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต สู่
องค์กรที่โปร่งใส มี
คุณธรรม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรีมีผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
97.00 คะแนนและ
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจสำหรับ
การพัฒนาและ
เผยแพร่ข้อมูลการ
บริหารงาน การ

24,000  10,420  สำนักงานศึกษาธิการ     
จังหวัดสระบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ป้องกันกาทุจริตตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA 

2.5.11 โครงการขับเคลื่อน        
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 

จำนวนบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100 

1.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยเกิดความ
ตระหนักและให้
ความสำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น 
2.บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัยมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารราชการ    
อย่างโปร่งใสและ      

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ     
จังหวัดสุโขทัย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
มีคุณธรรมในการ
ดำเนินงาน 

2.5.12 โครงการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

บุคลากรในสังกัด      
เข้าร่วมรับการอบรม
ตามโครงการต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  มี
ความรู้ความเข้าใจ
ส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการนำนโยบาย
ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ไป
ใช้กับบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร 
บุคลากรสามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 
ปลูกฝังและสร้าง

40,000     40,000     สำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดสกลนคร 



56 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
จิตสำนึกค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 

2.5.13 โครงการการประชุม        
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1.เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 
๕1 คน 
2.เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน สถานศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
จำนวน 260 คน 

1. เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต 
เพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
2. เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
สถานศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตาม
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

105,400  105,400  สำนักงานศึกษาธิการ     
จังหวัดสุรินทร์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.5.14 โครงการขับเคลื่อน          
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ทุกคน จำนวน 42 คน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีระบบการให้บริการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (เว็บไซต์)
ทุกคนเกิดความ
ตระหนัก มีคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน เพ่ือ
ปรับฐานความคิด 
พฤติกรรมที่ไม่ทน   
ต่อการทุจริต พัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ การบริหาร
ราชการ ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้มีประสิทธิภาพ  
 

40,000  32,621  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.5.15 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรม 
และความโปร่งใส ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่และ
บุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 311 คน 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา
ที่วิทยากรบรรยาย 
สามารถนำไป
ขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
หน่วยงานมีความ
ตระหนัก 
มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมและมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน
การทุจรติ 

40,000  3,600  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอ่างทอง 

2.5.16 โครงการส่งเสริมการมี      
ส่วนร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) และปรับกระบวน
คิดต่อต้านการทุจริต ที่เข้มแข็ง ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
จำนวน ๒๐ คน 

๑.บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี       
มีความตระหนักและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาคอร์รัปชั่น 

63,902  26,634  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
และสร้างคุณค่า     
ในความเป็น
ข้าราชการ ในการ
ทำงานด้วยหลัก     
ธรรมาภิบาล      
พร้อมปรับเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนา
ตน พัฒนางาน
ราชการ สู่มาตรฐาน 
ตามหลักธรรมา       
ภิบาล 
๒.บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
ความรู้ความเข้าใจใน
ขับเคลื่อนการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ความโปร่งใสและ
เตรียมความพร้อมใน
การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
๓.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานีมีแผน
บริหารความเสี่ยง 

2.5.17 โครงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับ
การประชุม/อบรม   
ร้อยละ 100 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี มี
การรับรู้และเข้าใจ
แนวทางการ
ขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริต   
เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอุทัยธานี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และมีจิตสำนึกงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความรู้    
มีความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ รวมถึง
ขึ้นตอนการปฏิบัติ
ต่างๆ เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงิน สามารถ
นำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพและ   
มีจิตสำนึกดำเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการป้องกันการทุจริต จำนวน 18 โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.6.1 งานภารกิจยกระดับคุณภาพ
ระบบราชการ ๔.๐ และงานภารกิจ
บูรณาการบทบาทหญิงชายตามค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนนโยบาย
กำกับองค์กรที่ดี ภายใตโ้ครงการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการ       
สภาการศึกษาสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

บุคลากรของ สกศ. 
ที่เข้าร่วมการอบรม   
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 
๕ กิจกรรม 
จำนวน ๑๑๐ คน 

บุคลากรของ
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน           
ตามนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนในการ
พัฒนาองค์กรเพ่ือ
ความเสมอภาค    
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรม
มาภิบาลและการ
บริหารการบ้านเมือง
ที่ดีและการประเมิน
องค์กรคุณธรรม และ
แนวทางพัฒนา

๘๔,๓๐๐ ๗๔,๐๘๕   สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสู่
ความเป็นเลิศตาม
หลักเกณฑ์การ
ประเมินองค์กร
คุณธรรม 

2.6.2 โครงการโครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา    
จำนวน ๑,๐๐๐ คน 

การจัดทำคลิปวิดีโอ
และการจัดทำแผ่น
ภาพอินโฟส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เป็น
การเจาะลึกและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถนำ

๕,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๑๘๗,๘๗๘   สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
สามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่ผู้
ร่วมปฏิบัติงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการศึกษารวมถึง
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจ มีความรู้ความ
เข้าใจในสาระของ
กฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง สามารถนำ
ความรู้กฎหมายที่
เป็นประโยชน์และ
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน       
มาปรับใช้ให้เกิด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
ประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคมได้ 

2.6.3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนประจำปี 2564 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จำนวน 60 คน 

ผู้เข้าอบรมมีความ  
พึงพอใจ            
ร้อยละ 85.60 

700,000 9,856   สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

2.6.4 โครงการอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
การอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต     
ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม      
การทุจริต          
จำนวน 50 คน 

สำนักงานศึกษาการ
ภาค 5 มีค่าคะแนน
ของการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ตามแบบ 
OIT) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 ร้อยละ 
89.74  ระดับ A 

60,000  49,980  สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
(นครศรีธรรมราช) 

2.6.5 โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

1. บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 4 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน

50,000  15,791.80  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 
(สมุทรสงคราม) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 
เพ่ิมมากข้ึน 
2. ผู้บริหารองค์กร    
มีนโยบายและ      
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ต่อการต่อต้าน      
การทุจริต 
3. องค์กรไม่มีปัญหา
การทุจริต 
4. ผู้เข้ารับการอบรม
มีพฤติกรรมรับรู้ใน
การปลุกจิตสำนึก
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่การ     
ยึดมั่น ความซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ิมมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
5. ผลการเข้าร่วม
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 
(ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 
อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมิน 
6) สามารถนำผลการ
ดำเนินการด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเพ่ือเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้ 

2.6.6 โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกันและปราบรา
ปการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 3,022 คน 

บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมมีความพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการ
อบรม 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.6.7 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 

มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 และข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 

ประชุมชี้แจง เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ 
และความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมิน
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) โดยมี
คำสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพ่ือ     
การรับประเมิน 

50,000  23,840  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกระบี่ 

2.6.8 โครงการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ข้าราชการและลูกจ้าง 
เข้ารับการอบรม 
จำนวน 47 คน 

ข้าราชการ ศธจ.
กาญจนบุรี และ
ลูกจ้างของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็น
ระบบครบวงจร        
สู่การเป็นสำนักงาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส สร้างความ

108,400  108,400  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
เชื่อมั่นแก่หน่วยงาน
ทางการศึกษา 
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
และผู้รับผิดชอบ 
ตลอดจนหน่วยงาน  
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.6.9 ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมการต่อต้าน ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัด และ
บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 
53 คน 

บุคลากรในโรงเรียน
ในสังกัดและ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก มี
จิตสำนึกรักองค์กร มี
ความซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

12,500  12,500  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดตาก 

2.6.10  1.กิจกรรมการประกาศ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
            2.การประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการดำเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ปราศจากเรื่อง
ร้องเรียน และมีความ

ไม่ขอ  -  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครปฐม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
            3.การกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ร่วมมือร่วมใจในการ
ทำงานตามบทบาท
หน้าที่  

2.6.11 การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์ 
จำนวน  40 คน  

1. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักในการ
เสริมสร้างคุณธรรม
องค์กรต่อต้านการ
ทุจริต 

2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์
บริหารงานเป็นไป
ตามหลักธรรมา       
ภิบาล 

40,000  3,585  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.6.12 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ข้าราชการ 
บุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
จำนวน ๑๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
2. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเอกชน 
จำนวน ๓๔ โรงเรียน 
(คิดเป็นร้อยละ ๙๔) 

1.รายงานข้อมูลการ
ประเมินข้อมูลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA ) 
ตามตัวชี้วัดที่ 9 เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดที่ 10 
เรื่องการป้องกันการ
ทุจริต  ครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
2.  ข้าราชการ 
บุคลากร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มี
ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การใช้ระบบออนไลน์ 
,การส่งเสริมคุณธรรม

40,000  18,182  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
และความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐใน
หน่วยงาน 
3.บุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน
จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2.6.13 โครงการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร  
มีความรู้ ความเข้าใน
การประเมิน

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) เกิด
ความตระหนักและ
ให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้นมี
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการ
บริหารราชการ 
อย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรมในการ
ดำเนินงาน 

2.6.14 โครงการประชุม            
เชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2564 

บุคลากรเข้าประชุม
จำนวน 30 คน 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ 
วิธีการเบิกจ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

40,000  11,700  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดยะลา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.6.15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 34 คน 
2.ร้อยละคะแนน
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ITA ของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562 
ร้อยละ 73.67 (ปี 
พ.ศ. 2562 ได้
คะแนนร้อยละ 31.82 
ปี พ.ศ. 2563 ได้ผล
คะแนนร้อยละ 
82.05) 

ผู้เข้าร่วมอบรม
สัมมนา มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง มีความ
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

40,000  5,500  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดระยอง 

2.6.16 โครงการ“ศธจ.สุจริต” 
ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรีและบุคลากร
สถานศึกษาเอกชนใน
กำกับของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี รวม 106 คน 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรีและ
บุคลากรสถานศึกษา
เอกชนในกำกับของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรีมีการ
สนับสนุนและพัฒนา

40,000 
(คืน) 

 -  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดราชบุรี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
บุคลากรโดยยึดหลัก 
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในกรอบ
แผนงานโครงการ
“ศธจ.สุจริต”มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดประสบการณ์
และจัดทำARR(After 
Action Review)ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.17 โครงการพัฒนางาน      
พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่
ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ลำพูน 

เจ้าหน้าที่ใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลำพูนทุกคน 
มีคุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้ธรรมาภิบาล 
ร้อยละ 80 

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดลำพูน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
2.6.18 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ 

บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดศรี
สะเกษ ร้อยละ 100 
(จำนวน 50 คน) 

บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษนำ
ความรู้ใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
พัฒนางานที่ได้รับ
มอบอย่างต่อเนื่อง 

44,500 39,600   สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่  1  ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน      -      โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่  2  ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จำนวน    1    โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
3.2.1 โครงการสร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการปลุกจิตสำนึกของบุคลกรของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวน 21 คน 

1. บุคลการในสังกัด
ตระหนัก และความ
เข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา
คอร์รัปชั่นที่มี
ผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศและ
สร้างคุณค่าในความ
เป็นข้าราชการ มี
ความพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาตน พัฒนา
งานราชการสู่
มาตรฐาน มีแนวทาง
ละทำงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมี
วิสัยทัศน์ในการ

40,000  40,000  สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใช้ไปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
พัฒนาองค์กรตาม
ภารกิจงานที่
รับผิดชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มี
ค่านิยมสุจริต 
3. บุคลากรในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
เรียนรู้สู่ความสุจริต 
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และเป็น
ข้าราชการ 
ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่  3  บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต  จำนวน    -    โครงการ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใชไ้ปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
กลยุทธ์ที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต   จำนวน    -    โครงการ  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ที่ได้รับจัดสรร 
ที่ใชไ้ปแล้ว 

งบปกติ งบบูรณาการ งบอ่ืน ๆ 
        

 


