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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน (ศธ 4334-64-0026)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขน้ึ รวมทัง้สร้างจิตสํานึกและคา่นิยมให้ ทุกภาคสว่นตื่นตัวละอายตอ่การทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ มีสว่นร่วมตอ่ตา้นการทุจริต พร้อมทัง้สง่เสริมสนับสนุนให้ภาคีองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ประชาชน และภาคีตา่ง ๆ มีสว่นร่วมในการสอดสอ่งเฝ้าระวัง ให้ขอ้มูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนิน
งานของหนว่ยงานภาครัฐ และภาคสว่นอื่น ๆ โดยไดร้ับความคุม้ครองจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

โครงการมีแนวทางการดําเนินงานทีมุ่ง่เนน้การปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูก
ฝังและหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ รวมถึงสง่เสริมการปฏิบัติหนา้ทีข่องขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ทีข่องรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่อ่ไปในทางทุจริต ซึ่งมีสว่นสําคัญทีจ่ะทําให้บรรลุเป้า
หมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน มีกลไกและกระบวนการการ
ป้องกันการทุจริตทีเ่ขม้แข็งตอ่สถานการณก์ารทุจริตผา่น
กระบวนการประเมิน ITA

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุง่เนน้การปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่
ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดว้า่สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นตน สิง่ใดเป็นประโยชนส์ว่นรวม มีความละอายตอ่
การกระทําความผิด ไมเ่พิกเฉยอดทนตอ่การทุจริต และเขา้มามีสว่นร่วมในการตอ่ตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการ
สง่เสริมการสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมคา่นิยมทีย่ึดประโยชน์
สาธารณะมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน และตอ่ตา้นการทจริตและประพฤติมิชอบในทกรปแบบ โดยเฉพาะการสง่เสริม

ประเด็น

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.1 ประชาชนและภาคีตา่ง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
สาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจรตและประพฤตมชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสรม
วัฒนธรรมสุจริตผา่นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทีเ่ด็กไทยทุกคนตอ้งเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตัง้แตร่ะดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขัน้ สามารถทําหนา้ทีค่วาม
เป็นพลเมืองทีด่ี มีจิตสํานึกยึดมัน่ในความซื่อสัตยส์ุจริต มีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

เป้าหมาย 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

โครงการมีกลุม่เป้าหมายสําคัญในการพัฒนา คือ สถานศึกษาในสังกัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการ
ป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผูบ้ริหารมีทัศนคติและ
คา่นิยมร่วมตา้นทุจริตในวงกวา้ง ทัง้ในระดับสถานศึกษา ระดับหนว่ยงาน และระดับชุมชนนอกจากนี ้ยังมุง่เนน้ให้สถาน
ศึกษทีร่ับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน อีกทัง้มีการยกระดับความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานอยา่งตอ่เนื่องอีกดว้ย

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่ความซ่ือสัตย์
สุจริต

ร้อยละ 70 ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่ความซื่อสัตยส์ุจริต

ร้อยละของประชาชนทีม่ีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้อยละ 70 ของ นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูนมีวัฒนธรรม
คา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ร้อยละของหนว่ยงานทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมิน ITA ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูนผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ (210101V03)

ปัจจัย กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีม่ีประสิทธิภาพ (210101F0301)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

เป้าหมายรวม

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยูใ่น

2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่

ตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ และชีเ้บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐ

มีมาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
4. การสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ โดย

เริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

เป้าหมายของกลยุทธ์
สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ

ให้กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
4. การสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ โดย

เริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

กิจกรรม

สร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกงเพื่อตอ่ตา้นการทุ

จริตฯ โดยเริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

เป้าหมายของกิจกรรม

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่

ตา้นการทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริม่จาก

เด็กและเยาวชน
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 -2565) ของ สพฐ.
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสพฐ.

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 แกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2561 ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ "หลักสูตร
ตา้นทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) มีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี ้1. เห็น
ชอบหลักการเกีย่วกับหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 2. ให้กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หารือ
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. 3. ให้กระทรวง ศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในดา้นตา่ง ๆ เช่น ตําราเรียน ครูอาจารย์
รายละเอียดหลักสูตร เพื่อ นําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (หลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐานและ หลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 มกราคม 2561 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการป้องกัน และปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ ดังนี ้1. รับทราบผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 2. ให้
หัวหนา้สว่นราชการให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาค
รัฐและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานทีก่ํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนว่ยงานภาครัฐและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนิน
การตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ป้องกันการทุจริต
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2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานบูรณาการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประจักษ์

นามสกุล สีหราช

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prajak.s@secondary35.go.th

โทรศัพท์ 095-5952656

โทรสาร 0564-350791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ ชนัดดา

นามสกุล ทิพยเ์ลิศ

อีเมล (หนว่ยงาน) spm35@secondary35.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) cthiplird@gmail.com

โทรศัพท์ 085-4156193

โทรสาร 0564-350791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ตามยุทธศาสตร์ชาติดา้น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที ่6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยไดก้ําหนดเป้าหมายให้ประชาชนและภาคีตา่ง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยส์ุจริต และแผนแมบ่ทภาย
ใตยุ้ทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยการ ปลูกและปลุก
จิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วง
วัย ทุกระดับ ตลอดจน สง่เสริมการปฏิบัติหนา้ทีข่องขา้ราชการและเจ้าหนา้ทีข่องรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมทีส่อ่ไปในทางทุจริต และนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยเป้าหมาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานไดก้ําหนดคา่เป้าหมายไว ้ในปี 2564 -2564 ร้อยละ 50 ของนักเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่ความซื่อสัตยส์ุจริต โดยไดก้ําหนดให้มี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อยา่งตอ่เนื่อง สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนจึงไดท้ําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนขึ้น โดยมุง่เนน้สง่เสริมการใช้หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา การทํากิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี ไมท่นตอ่การทุจริต และสร้างวัฒนธรรมการไมทุ่จริต ตลอดจน
การสง่เสริมสถานศึกษาให้มีการประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ซึ่ง
สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ 1. ปลูกฝังจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี ไมท่นตอ่การทุจริต และสร้างวัฒนธรรมการไมทุ่จริต ให้แกผู่บ้ริหาร ครู บุคลากร
และ นักเรียน ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 2. สง่เสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 3.
สง่เสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 4. สง่เสริมให้สถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานในสถานศึกษา
สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีพฤติกรรมทีย่ึด
มัน่ความซื่อสัตยส์ุจริต 2. นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยม ศึกษา
ลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4.
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปางมีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 5. สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการประเมิน ITA โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเครือขา่ยการร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรและ นักเรียน ยึดมัน่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยส์ุจริต มีจิตสํานึก
การเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริต และคา่ดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เชิงคุณภาพ 1.
ร้อยละ 70 ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่
ความซื่อสัตยส์ุจริต 2. ร้อยละ 70 ของ นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยม ศึกษาลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 3. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต สง่เสริมสนับสนุน 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปางมีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 2.
ผูป้กครอง ชุมชน ในเขตพื้นทีส่ถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน

การ
สถานศึกษาในสังกัด สพม.ลําปาง ลําพูน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ มีนาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ สิงหาคม พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม

กจิกรรม

การอบรมคณะกรรมการดําเนนิงานและเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ

การอบรมคณะกรรมการดําเนนิงานและเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ

กจิกรรมแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะดบัสพม.

กจิกรรมสง่เสรมิการเขา้รว่มการประกวดโรงเรยีนสจุรติระดบัภ

นเิทศตดิตามการดําเนนิงานการขบัเคลื�อน หลกัสตูรตา้นทจุริ

การดําเนนิกจิกรรมตา้นทจุรติภายในสถานศกึษา (จัดสรรงบป

นเิทศตดิตามการดําเนนิงานการขบัเคลื�อน หลกัสตูรตา้นทจุริ

การรายงานและสรปุผลการดําเนนิงาน

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564

Q 2 Q 3

การอบรมคณะกรรมการดําเนนิงานและเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบโครงการ

การอบรมคณะกรรมการดําเนนิงานและเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ

นเิทศตดิตามการดําเนนิงานการขบัเคลื�อน หลกัสตูรตา้นทจุรติ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

90,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ
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แหลง่เงินไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 90,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 0 บาท

ไตรมาสที ่2 6,000 บาท

ไตรมาสที ่3 8,000 บาท

ไตรมาสที ่4 76,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

90,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีพฤติกรรมทีย่ึด
มัน่ความซื่อสัตยส์ุจริต 2. นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยม ศึกษา
ลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4.
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปางมีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 5. สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการประเมิน ITA โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เชิงคุณภาพ 1.
ร้อยละ 70 ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่
ความซื่อสัตยส์ุจริต 2. ร้อยละ 70 ของ นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยม ศึกษาลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 3. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต สง่เสริมสนับสนุน 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปางมีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การอบรมคณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหนา้ทีผู่รั้บผิดชอบ
โครงการ

การอบรมคณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหนา้ทีผู่รั้บผิดชอบ
โครงการ

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และชีเ้บาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และชีเ้บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

6,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

5,570
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เบิกจ่ายตามภาระงาน

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน ผูร้ับผิดชอบงานตามโครงการไดเ้ขา้รับการอบรม ตามโครงการ จํานวน 5 คน ดังนี ้1.นายณัฐพงศ ์วงศท์องจันทร์ ครู
รร.แมท่ะพัฒนาศึกษา เขา้รับการอบรมเรื่อง การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนทีย่ึดมัน่ความซื่อสัตยส์ุจริต ระหวา่ง
วันที ่8-9 มีนาคม 2564 2.นายชวพล แกว้ศิริพันธ ์นิติกร ผูร้ับผิดชอบโครงการ งานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุจริต เขา้ร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือในการตอ่ตา้นทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประจําปีงบประมาณพศ 2564 ระหวา่งวันที ่23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุม้ภูคํา จังหวัดเชียงใหม ่3.นายพีรวุทธิ ์สี
ตาบุตร  ศึกษานิเทศก ์ผูร้ับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือในการตอ่
ตา้นทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวา่งวันที ่23-25
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุม้ภูคํา จังหวัดเชียงใหม ่4.นางชนัดดา ทิพยเ์ลิศ  ศึกษานิเทศก ์ผูร้ับผิดชอบ การขับเคลื่อน
หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือในการตอ่ตา้นทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประจําปีงบประมาณพศ 2564 ระหวา่งวันที ่23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุม้ภูคํา
จังหวัดเชียงใหม ่5.นายปุณยกร เหลา่วัฒนพงศ ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผูร้ับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสสถานศึกษา เขา้ร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความ ร่วมมือในการตอ่ตา้นทุจริตและประพฤติมิชอบระดับ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวา่งวันที ่23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุม้ภูคํา
จังหวัดเชียงใหม ่จากการประชุมและพัฒนาบุคลากรดังกลา่วสง่ผลดีตอ่การปฏิบัติงาน คือ มีแนวทางในการดําเนินงานที่
ชัดเจน ทราบปฏิทินปฏิบัติงานทีต่อ้งดําเนินการให้ทันเวลา. สามารถชีแ้จงและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถ
ชีแ้จงให้แกส่ถานศึกษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชัดเจน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีพฤติกรรมทีย่ึด
มัน่ความซื่อสัตยส์ุจริต 2. นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยม ศึกษา
ลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 4.
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปางมีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 5. สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการประเมิน ITA โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรงเรียน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน เชิงคุณภาพ 1.
ร้อยละ 70 ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีพฤติกรรมทีย่ึดมัน่
ความซื่อสัตยส์ุจริต 2. ร้อยละ 70 ของ นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยม ศึกษาลําปาง ลําพูน มีวัฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 3. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต สง่เสริมสนับสนุน 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาลําปางมีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

การอบรมคณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหนา้ทีผู่รั้บผิดชอบ
โครงการ

ไมม่ีการดําเนินการ การประชุมอบรม แจ้งเลื่อนไปอยา่งไมม่ีกําหนด
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่
(COVID 19)

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

นิเทศติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อน หลักสูตรตา้นทุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมิน ITA สถานศึกษา

นิเทศติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อน หลักสูตรตา้นทุจริต
โครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมิน ITA สถานศึกษา

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และชีเ้บาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และชีเ้บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ ให้
กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

8,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

10,000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

มีการนําโครงการบูรณาการนโยบายสูก่ระบวนการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มาบูรณาการ
ร่วมกับโครงการนี้

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินกิจกรรม/ โครงการในไตรมาสที ่3 ดังนี ้1. การนิเทศ
ติดตามไดบู้รณาการร่วมกับโครงการบูรณาการนโยบายสูก่ระบวนการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษา 2. ดําเนินการนิเทศ ติดตามเสร็จ เป็นจํานวน 7 โรงเรียน ระหวา่งวันที ่24 -29 มิถุนายน ซึ่งจะมีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ไปถึงไตรมาสที ่4 ให้ครบ ทัง้หมด จํานวน 45 โรงเรียน ระหวา่งวันที ่1 ก.ค. -10 ก.ย. 64 3. ยืมเงินดําเนินการ
จํานวน 10,000 บาท สําหรับดําเนินการในไตรมาส 3 และ 4 แตย่ังไมไ่ดส้ง่หลักฐานในการชดใช้เงินยืม 4. ผลการนิเทศ
ติดตาม 4.1 โรงเรียนมีการกําหนดผูร้ับผิดชอบในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต การ
ใช้หลักสูตรตา้นทุจริต การประเมิน ITA สถานศึกษา 4.2 มีการนําหลักสูตรตา้นทุจริตไปใช้ในรูปแบบการบูรณาการใน
รายวิชาสังคมศึกษาฯ การจัดเป็นรายวิชาเพิม่เติม 3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการตา้นทุจริตในสถานศึกษาในรูป
แบบตา่งๆ เช่นกลา่วปฏิญญา การตอ่ตา้นทุจริต สถานศึกษาหลังเขา้แถวเคารพธงชาติ จัดบอร์ดให้ความรู้ จัดกิจกรรม
ปปช. สพฐ นอ้ย บริษัทสร้างการดี การจัดทําสื่อตา้นทุจริต การพัฒนานวัตกรรม/สื่อการตา้นทุจริต ของครู ผูบ้ริหาร

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-

ขอ้เสนอแนะ -

https://emenscr.nesdc.go.th/
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