


แบบการก ากับ ติดตาม และรายงานการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

□ รอบ 6 เดือน (ภายใน 15 เม.ย.65) 
□ รอบ 12 เดือน (ภายใน 19 ส.ค.65) 

                                                                                
1. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคกลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

3. งบประมาณ ⬜ งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

  ⬜ งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต) 

     ⬜ งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)........................................................................ 

4. สถานะโครงการ   ⬜  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           ⬜  สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
๑. บุคลำกรในสถำนศึกษำเอกชนหรือสถำนศึกษำ กศน. และบุคลำกรในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร

ภำคกลำง 
๒. สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำน กศน. ในพ้ืนที่

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงที่น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๓. บุคลำกรในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงเข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและส่งเสริม

คุณธรรม จ ำนวน ๗๘๐ คน 

6. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
กิจกรรมที่ ๒) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง จัดโครงกำรอบรม 

“หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ในพ้ืนที่รับผิดชอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ 
ด ำเนินกำรประสำนวิทยำกรเพ่ือก ำหนดขอบเขตเนื้อหำวิชำและช่วงระยะเวลำกำรจัดอบรมหลักสูตรดังกล่ำว  
เบื้องต้นก ำหนดจัดอบรมระหว่ำงวันที่ ๒๖-๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ ซึ่งวันที่ ๒๖-๒๗ เมษำยน ๒๕๖๕ อบรมให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑ และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ วันที่ ๒๘-๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ 
อบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๓ และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๔ กลุ่มเป้ำหมำย
ที่เข้ำร่วมประมำณรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (โปรดอธิบำยกิจกรรม/วิธีกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เริ่มโครงกำรจนถึง
ปจัจุบัน) 

ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำรฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๕  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือด ำเนินโครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีกิจกรรมหลัก
ภำยใต้โครงกำรฯ คือ กิจกรรมกำรจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดจัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม จ ำนวน 
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3,040,000 บำท (สำมล้ำนสี่หมื่นบำทถ้วน) โดยได้แจ้งให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคภูมิศำสตร์ 6 ภำค  
จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมหนังสือ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ด่วนที่สุด ที่ 0236/19717 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 และจัดส่งให้ ศปท.ศธ. ภำยในวันที่ 
7 ธันวำคม 2564  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงโครงกำรและเสนอแผนงำนโครงกำรฯ  
ต่อคณะท ำงำนพิจำรณำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๕ เพ่ือพิจำรณำค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ประกอบกำรขอตั้งงบประมำณและจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบกระทรวงศึกษำธิกำร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
โครงกำรฯ ประชุมพิจำรณำเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงำนโครงกำรฯ  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ซ่ึงได้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 65 ของบุคลำกรในสถำนศึกษำเอกชนหรือสถำนศึกษำ กศน. และบุคลำกร

ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคภูมิศำสตร์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนและ

ส ำนักงำน กศน. ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคภูมิศำสตร์ ที่น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จ ำนวน 780 คน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง เสนอขออนุมัติโครงกำรเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ตำมที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดสรรงบประมำณตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๗๐๔,๐๐๐ บำท (เจ็ดแสนสี่พันบำทถ้วน) 
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โครงกำรเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร 
กิจกรรมสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ให้กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง  
ตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ก ำหนด  

โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
กลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร จ ำนวน ๖ กิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนชี้แจงกำรจัดท ำโครงกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๒) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ในพ้ืนที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง จัดโครงกำรอบรม “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” ในพ้ืนที่รับผิดชอบประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๓) วัดและประเมินผลบุคลำกรในสถำนศึกษำ และขับเคลื่อนน ำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมที่ ๔) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงประชุมติดตำม ประเมินผลคัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๕) จัดนิทรรศกำรสถำนศึกษำต้นแบบน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนระดับภำค และกิจกรรมที่ ๖) ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผู้บริหำร 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เ รื่ อง   แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิ ช อบ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง  โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรรวมทั้งสิ้น ๖ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะที่ปรึกษำ จ ำนวน ๘ รำย  
โดยศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำคกลำง เป็นประธำนคณะ 
ที่ปรึกษำ ๒) คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร จ ำนวน ๗ รำย โดยนำยบ ำรุง เฉียบแหลม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 เป็นประธำน ๓) คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนในพ้ืนที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑ จ ำนวน ๗๑ รำย โดยนำยศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษำธิกำรภำค ๑ รักษำกำรใน
ต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๑ เป็นประธำน ๔) คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ 
จ ำนวน ๗๑ รำย โดยนำยไสว สำรีบท รองศึกษำธิกำรภำค ๒ รักษำกำรในต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๒  
เป็นประธำน ๕) คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๓ จ ำนวน ๕๑ รำย  
โดยนำยรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษำธิกำรภำค ๓ รักษำกำรในต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๓ เป็นประธำน  
๖) คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๔ จ ำนวน ๔๕ รำย โดยนำยประสิทธิ์  
เขียวศรี ศึกษำธิกำรภำค ๘ ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค ๔ เป็นประธำน มีอ ำนำจหน้ำที่และอ ำนำจ  
(๑) มีหน้ำที่วำงแผนเตรียมงำน ก ำหนดกรอบและขั้นตอนด ำเนินงำนตำมโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคกลำง (๒) ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรก ำกับติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมในพ้ืนที่
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหำ อุปสรรค เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
(๓) สนับสนุนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมกรอบแนวทำงที่ก ำหนดในรูปแบบที่เหมำะสม (๔) จัดท ำ
รำยงำนกำรติดตำมโครงกำร/กิจกรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบเสนอส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงตำมท่ีก ำหนด 

กิจกรรมที่ ๑) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนชี้แจงกำรจัดท ำโครงกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ในพ้ืนที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ในรูปแบบออนไลน์  

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ด ำเนินกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพ่ือชี้แจงกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำร/กิจกรรมด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ภำยใต้โครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีประเด็นและเรื่องเพ่ือพิจำรณำ ประกอบด้วย  

 
๑) ประเด็นพิจำรณำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง 
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๒) ปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมฯ และ ๓) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง โดยนำยไสว สำรีบท รองศึกษำธิกำรภำค ๒ รักษำกำรในต ำแหน่ง
ศึกษำธิกำรภำค ๒ ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำคกลำงเป็นประธำน โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย 
ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด รองศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.
จังหวัด บุคลำกรผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๕๓ คน 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ด ำเนินกำรจัดประชุม
ชี้แจงกำรขับเคลื่อนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ในส่วนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
๑, ๒, ๓ และ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๙.๓๐ น. ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม 
ZOOM มีประเด็นและเรื่องเพ่ือพิจำรณำ ประกอบด้วย ๑) ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ที่ ๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง 
๒) โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง และ ๓) ชี้แจงกำรขับเคลื่อนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคกลำง ในส่วนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑, ๒, ๓ และ ๔ โดยนำยไสว สำรีบท  
รองศึกษำธิกำรภำค ๒ รักษำกำรในต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๒ ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำคกลำงเป็นประธำน 
โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑, ๒, ๓ และ ๔ เข้ำร่วมประชุม  
รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจง

กำรขับเคลื่อนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM 
มีประเด็นและเรื่องเพ่ือพิจำรณำ ประกอบด้วย ๑) ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง 
๒) โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง และ ๓) ชี้แจงกำรขับเคลื่อนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคกลำง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ โดยนำยไสว สำรีบท รองศึกษำธิกำรภำค ๒ 
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รักษำกำรในต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๒ ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำคกลำงเป็นประธำน โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปรำกำรและกรุงเทพมหำนคร
ประกอบด้วยผู้แทนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำน กศน. และผู้แทน 
สช. ในพื้นที่ เข้ำร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคกลำง ได้เข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงรำยละเอียดและกำรขับเคลื่อนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคกลำง พร้อมทั้งแจ้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำงได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แจ้งบุคคล ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวในหน่วยงำนได้รับทรำบและด ำเนินกำรตำมค ำสั่งต่อไป 

๒. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แจ้งสถำนศึกษำเอกชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยของโครงกำรฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (แบบรำยงำนที่ ๓ สถำนศึกษำ รำยงำน ศธจ.) 

๓. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แจ้งส ำนักงำน ก.ศ.น. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยของโครงกำรฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (แบบรำยงำนที่ ๓ สถำนศึกษำ รำยงำน ศธจ.) 

๔. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดส่งให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคในพื้นที่ ภำยใน ๑๕ วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมำส 

๕. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ (แบบรำยงำนที่ ๒ ศธจ. รำยงำน ศธภ.) จัดส่งให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคในพ้ืนที่ ภำยใน ๑๕ วันหลัง
สิ้นสุดแต่ละไตรมำส 
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๖. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ตำมแบบที่ ๑ ศธภ. รำยงำน ศธภ.ภำคกลำง ภำยใน ๑๕ วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมำส 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ มกรำคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 

9. สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง 

10. ผลการด าเนินงาน 
      10.1 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายของแผนฯ 
         1) จ ำนวนนักเรียน/ผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ….. คน 
          2) จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ.............. คน   
          3) จ ำนวนหน่วยงำนหรือโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้แผนป้องกันฯ ปี 2565….๑... กิจกรรม 

10.2 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายของโครงการฯ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(สะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน) 

จ านวนเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
1) ร้อยละ 65 ของบุคลำกร
ในสถำนศึกษำเอกชนหรือ
สถำนศึกษำ กศน. และ
บุคลำกรในพ้ืนที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคกลำง 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- -  

2) ร้อยละ 70 ของ
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
เอกชนและส ำนักงำน กศน. 
ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคกลำง ที่น ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตไปบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

- -  

3) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำน
กำรทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม จ ำนวน ๗๘๐ คน 

๗๘๐ ๗๓  
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
1) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- 

2) สถำนที่ศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

- 

3) สำมำรถปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

- 

 
* ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ท่ำนระบุไว้ในเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

11. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

๗๐๔,๐๐๐ บำท 0 0 - - 0 

แหล่งงบประมาณ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง 
จ ำนวน ๗๐๔,๐๐๐ บำท (เจ็ดแสนสี่พันบำทถ้วน) แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
โครงกำรเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร กิจกรรมสร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภำพ 

 
๑2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๑) การด าเนินโครงการฯ ของหน่วยงานต่างๆ มีความยุ่งยากเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรจัดสรร
งบประมาณแยกให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้บริหารจัดการโดยตรง 

๒) หน่วยงานต่างๆ ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดการด าเนินโครงการฯ ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบและการลงมือ
ปฏิบัติของหน่วยงาน แนวทางการแก้ไขควรจัดท าคู่มือการด าเนินงานและก าหนดรายละเอียดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

๓) เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ก ำหนดไว้ 
 
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑. ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกลำง รู้จัก
วิธีคิดและปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมของข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้ตื่นตัว ละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 




