แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
3. สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อความ และทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ
4.3.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุจริต
4.3.2 ประเด็นปฏิรูปที่สอดคล้อง ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย)
4.5 แผนความมั่นคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
๔.7.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.7.2  แผนงานยุทธศาสตร์
๔.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 นโยบายข้อ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จาแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้
 การสร้างความเป็นพลเมือง : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
 นโยบายข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน จาแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้
 การเพิ่มศักยภาพผู้สาเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน : การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
 นโยบายข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จาแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้
 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ Active learning
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
 การจัดการเรียนรู้ด้วย (STEM Education)
 ทักษะด้านภาษา
 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและนาไปสู่การประกอบอาชีพ
 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
 ทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย
 ทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
หรือเพื่อการสร้างอาชีพ
 การพัฒนาครู : การพัฒนาครูให้มีความชานาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
 นโยบายข้อ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม จาแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้
 การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย
 การส่งเสริมเด็กปฐมวัย สุขภาวะ และโภชนาการ
 การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
 นโยบายข้อ 5 การปรับสมดุลและการบริหารจัดการ จาแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา : โครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน : พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม ของการ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญด้านต่าง ๆ
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
(ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม)
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ............................................................................................................................)
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ............................................................................................................................)
 นโยบายที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ............................................................................................................................)
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ............................................................................................................................)
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
(สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
7. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เพื่อยกประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) เพื่อเพิ่ มดัชนี การรั บรู้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
8. ตัวชี้วัดของโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
๒) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๓) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
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9. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1) นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 6,847,609 คน
2) ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 458,685 คน
3) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 29,871 โรงเรียน
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
จานวน 225 เขต
10. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
11. สถานที่ดาเนินการ ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
12. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัด
นนทบุรี
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร
3) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
13. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
1) สพฐ. มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ดเจนในการคู่ มื อการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของ
สถานศึกษาและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA
Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบและนาไปปฏิบัติตาม
คู่มือ
2) ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการอบรม
3) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)
รุ่นที่ 6 มีความรู้ ประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและการทหาร
ตลอดจนนโยบายบริหารประเทศ เป็นผู้นาแห่งการเรียนรู้
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14. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ

เชิงปริมาณ
ร้อยละ ๔6

-

-

-

๒) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ร้อยละ ๔6
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

-

-

-

๓) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency

-

-

-

๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สจุ ริต

ร้อยละ 50
ของหน่วยงาน
ที่ประเมิน ITA
ได้คะแนน ๘๕
คะแนนขึ้นไป

Assessment: ITA)

เชิงคุณภาพ
๑5. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหา อุปสรรค
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑9 )
ภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็ นการชั่วคราว การงดกิจกรรม
รวมคนจานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ การเหลื่อมเวลาทางาน
และการปฏิบัติราชการที่บ้านทดแทน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
16.2 แนวทางแก้ไข
ปรับแผนการดาเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และปรับรูปแบบในการดาเนินกิจกรรมบางอย่าง
โดยหลีกเลี่ยงการรวมคนจานวนมาก ใช้วิธีการประชุมผ่านระบบ Video Conference แทน
17. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความตระหนักรู้
ให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2) หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒ นาการดาเนินงาน และมีการยกระดับความโปร่งใส
ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
18. ผลการดาเนินงานโครงการมีผลประโยชน์ มีผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและชุมชน ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างไร (โปรดทาเครื่องหมาย√ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการตามความคิดเห็นของท่าน)
18.1 ด้านเศรษฐกิจ
 มากที่สุด  มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยที่สุด
18.2 ด้านสังคม
 มากที่สุด  มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยที่สุด
19. ผู้รายงาน นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
โทรศัพท์ 02-2885888

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
โทรสำร 02-2885886 E–mail: chagkrabongse@gmail.com

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
--------------------------------------

