
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

              รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้รายงานการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน และงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละโครงการส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ตามกรอบทิศทางใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

               ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือใน การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 จนส าเร็จ ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ
ต่อไป 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้สิ้นสุดลง
แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ 

ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการ

ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม 

ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือ กลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
กลยุทธ์ : 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบายคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 2. สร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ด ารงตน

อย่าง มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
 3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ 

ส่วนรวมในการด าเนินงาน 
 4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5. ใช้กลไกทางศาสนาเพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี 



 
1. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐำนคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้ำง
สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ  
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
    ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

 ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต          

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 
การสร้างเครือข่ายและการ
มี 
ส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่ายป.ป.ช.
สพฐ.น้อยมีส่วนร่วมและ 
เป็น 
ผู้น าในการต่อต้านการ
ทุจริต 

27 คน ม.ค.-มี.ค. 
2565 

5,000  โรงเรียนในสังกัดจัดท า
กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.
น้อยมีส่วนร่วมและ เป็น
ผู้น าในการต่อต้านการ
ทุจริต 

 √  

กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
การด าเนินงานบริษัทสร้าง
การดีสู่ MARKETING 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีมีทักษะใน
การบริหารจัดการบริษัท 
สร้างการ และค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลก าไรในการท าประโยชน์
เพ่ือสาธารณะ 

27 
โรงเรียน 

 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

5,000  โรงเรียนในสังกัดจัดท า
กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดีสู่ 
MARKETING 4.0  

 √  

กิจกรรม ค่ายเยาวชน 
ต้นกล้าสุจริต 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีค่านิยมร่วมต้าน 
ทุจริต มีจิตส านึก สาธารณะ 
มีทักษะ กระบวนการคิด 
 มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ 

100
คน 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

5,000  โรงเรียนในสังกัดจัดท า
กิจกรรม ค่ายเยาวชน
ต้นกล้าสุจริต 

 √  



งาน/กิจกรรม/ โครงการ  
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
    ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

 ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 
การถอดบทเรียน (Best 
Practice) ครู ผู้บริหาร 
โรงเรียนสุจริต 

จ านวนผลงาน/นวัตกรรม
การปฏิบัติงานที่มีการบูร
ณาการและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ  
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

10 ชิ้น ม.ค.-ก.ย. 2565 10,000  โรงเรียนมนีวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มีการบูรณา
การและมีความเชื่อมโยง
กัน ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

 √  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้น าเยาวชน  
ไม่ทนต่อการทุจริต 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต  

100 
คน 

ม.ค.-ก.ย. 2565 5,000  โรงเรียนมพัีฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้น า
เยาวชน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 √  

กิจกรรมสร้าง จิตส านึก
พลเมือง  
(PROJECT CITIZEN) 

จ านวนโรงเรียน ที่ด าเนิน
กิจกรรม สร้างจิตส านึก 

พลเมือง (PROJECT CITIZEN) 

100 
คน 

ม.ค.ก.ย. 
2565 

5,000  โรงเรียนมกีิจกรรมสร้าง 

จิตส านึกพลเมือง  
(PROJECT CITIZEN) 

 √  

กิจกรรมสร้างค่านิยมความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่ 
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อ 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรม 
สื่อภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ท่ี 
สร้างค่านิยมความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่ 
สังคม 
 

5 เรื่อง ม.ค.-ก.ย. 
2565 

5,000  โรงเรียนส่งผลงานสร้าง
ค่านิยมความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่ 
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อ 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
(สื่อภาพยนตร์สั้น)เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 √  



 
2. กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (ANTI-CORRUPTION EDUCATION) 

 

งาน/กิจกรรม/ 

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติกา
ร 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

กิจกรรม 
ขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ของสถานศึกษา 
สังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่น า 
หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

27 
โรงเรียน 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

50,000  โรงเรียนในสังกัดใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทุกโรงเรียน 

 √  

 
 
 
 

การติดตามและ
ประเมินผลใช้การ
นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม แบบบูรณา
การ และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
อ่ืน ๆ 

ร้อยละของโรงเรียน
ที่น าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปปรับ
ใช้มีการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

27
โรงเรียน 

ก.ค.-ก.ย. 
2565 

50,000  2,640 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ภาคเหนือ 

ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565  
ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่  
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 คน  

   √ 

 
 
 
 
 
 

  



 

3. กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 
 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ  
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ 
แล้ว 

1.ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
และค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริตและการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัด (ศึกษาดูงาน สพท.
ต้นแบบ) 
 

จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ 
และได้รับการปลูกฝังทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 
 

46 คน ม.ค.-ก.ย. 
2565 

0,0004   สพม.สุโขทัย จัดประชุมให้ความรู้
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตและ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด และจัดประสัมพันธ์
ส่งเสริมกิจกรรมต้านทุจริต 
 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรับรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ ข้าราชการ/
ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

-จ านวนบุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

46 คน ม.ค.-ก.ย. 
2565 

10,000  สพม.สุโขทัย จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ 
ข้าราชการ/ปรับฐานความคิดบุคลากร
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

   



งาน/กิจกรรม/ โครงการ  
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ 
แล้ว 

3. ส่งเสริมกิจกรรมท าความ
ดี เพ่ือสาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ  

จ านวนบุคลากรที่รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

46 คน ม.ค.-ก.ย. 
2565 

0,0001   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ด าเนินการ
ด้าน กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ 

ดังนี้ 
1.ประกาศนโยบาย “มาตรการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอย ในส านักงาน” 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ 
และถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 - ใช้แก้วส่วนตัว เพ่ือลดการใช้แก้วน้ า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
 - ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน
หน่วยงาน 
 - ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ตะกร้า  
ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
 - มีการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานอย่างถูกต้อง  
2. จัดกิจกรรมจิตอาสา สพม.สุโขทัย 

จัดกิจกรรมพัฒนา ท าความสะอาด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

   



งาน/กิจกรรม/ โครงการ  
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ 
แล้ว 

4.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึง
ได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้น
ให้ประชาชน รู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในการต่อต้าน
การทุจริตเพ่ือสร้างการรับรู้ 

10 รูปแบบ ม.ค.-ก.ย. 
2565 

10,000  ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เว็ปไซด์ 
ในการป้องกันการทุจริตใน สพม.
สุโขทัย 

   

5.การประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์
ประจ าปี 2565 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2565 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

-จ านวนบุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก 
และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
 

46 คน ม.ค.-ก.ย. 
2565 

5,000 350 
 
 
 

1,225 
 
 

2,415 
 
 

3,120 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน ITA วันที่ 15 มิถุนายน 

2565  
 
2.ประชุมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (IIT) เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2565 
 
3.การประชุมส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส วันที่ 28 มิถุนายน 

2565  
 
4.การปะชุมคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ เกี่ยวกับ OIT ครั้งที ่
1/2565 

   



งาน/กิจกรรม/ โครงการ  
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

งบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน 

การก ากับติดตาม 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 
จริง 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนิน
การ 
แล้ว 

6. กิจกรรมพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

จ านวนเครื่องมือในการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 

5 เครื่องมือ ม.ค.-ก.ย. 
2565 

5,000      

7. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  (ITA Online) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ปี 2565 

85 คะแนน ม.ค.-ก.ย. 
2565 

20,000      



 

ยุทธศำสตร์ที ่4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน 

โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ : 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ ไทยเพ่ิม
สูงขึ้น 

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในระบวนการ 

ท างาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติ มิชอบสู่การปฏิบัติ 
2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ 

ต่อต้านการทุจริต 
3. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 

ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 



ประชุมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ในหัวข้อ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


