รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๑ - มีนาคม 256๒)
*******************************

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1.1.1 โครงการสร้างจิตสานึกในการป้องกัน บุคลากรในสังกัดสานักงาน
บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความ
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้
และปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย
เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน ในการพัฒนาตนพัฒนางานราชการ
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ
สู่มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
1.1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน บุคลากรสานักงานศึกษาธิการ
และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้วทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 36 คน

บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

10 โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
50,000

50,000

21,300

21,300

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร
(กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล)

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1.1.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรเข้ารับการอบรม 339 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
นโยบายการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบใน คิดเป็นร้อยละ 95.76 สูงกว่า
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานและสถานศึกษา
เป้าหมายร้อยละ 90
แยกผลประโยชน์ส่วนตัวและ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิจิตร
ผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

งบประมาณ(บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
56,280
51,210

1.1.4 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานการศึกษาสถาบันการศึกษา
“ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
ในจังหวัดลาปาง

ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหาร
ผู้เข้ารับการอบรมในจังหวัดลาปาง
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน และ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ การดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
จังหวัดลาปาง เข้ารับการอบรม
จานวน 478 คน

132,950

109,268

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลาปาง

1.1.5 โครงการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม
นนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ
- คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้
องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ
- โรงเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
นาเสนอด้วยวาจา

สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
เข้าร่วมคัดเลือก จานวน ๓๑ โรงเรียน
และผ่านการคัดเลือกเป็น“โรงเรียน
คุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน
ระดับเพชรต้นแบบ” จานวน
๑๑ โรงเรียน

141,000

๑๑๑,๒๐๕

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนัก
เห็นความสาคัญและร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ให้การดูแลส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน ได้ทั่วถึง
อย่างมีคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1.1.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน จานวนนักเรียน นักศึกษาแกนนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
การทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด)
ป้องกันการทุจริตด้วยกระบวนการ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ทางลูกเสือช่อสะอาด จานวน
การอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
1,225 คน
ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติ
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลจนต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบเกิดทักษะนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

งบประมาณ(บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
5,346,000
5,345,400 สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม
ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ)

1.1.7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย
และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖2 (รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒)

3,250,000

- ผลการทดสอบหลังการอบรมใน
กิจกรรมการเสริมสร้างฯ
รุ่นที่ ๑ โดยเฉลี่ย ๑๗.59 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
- ผลการทดสอบหลังการอบรมใน
กิจกรรมการเสริมสร้างฯ
รุ่นที่ ๒ โดยเฉลี่ย ๑๗.29 คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
- ร้อยละผู้ผ่านการอบรมโครงการ
เสริมสร้างฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ ๒
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
การปฏิบัติราชการ
- การดาเนินการทางวินัยบุคลากร
ในสังกัดลดลง

2,614,17๐.57

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
(สานักนิติการ)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1.8 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
บุคลากรสานักการลูกเสือ
บุคลากรสานักฯ ประพฤติตนและ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คน ถูกต้องเหมาะสม ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ

1.1.9 การฝึกปฏิบัติการด้านการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ ของสานักงาน
สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 166 คน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบ
อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

1.1.10 โครงการปรับกระบวนคิดสร้าง
สังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

บุคลากรในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการและบุคลากรในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนภูมิภาค (สานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด) เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ จานวน 150 คน

ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการมีการดาเนิน
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ร้อยละ 90

งบประมาณ(บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
17,100
12,455

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
(สานักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สป.)

-

-

สานักงานคณะกรรมการ
สกสค.

6,350,900

6,249,185

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อการต่อต้านการทุจริต จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.1 โครงการจัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
หน่วยงานในสังกัดและสานักงาน
บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
จานวน 38 คน และโรงเรียน
ปราศจากคอร์รัปชั่น
เอกชน จานวน 10 โรงเรียน

งบประมาณ (บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
26,000
3,610

1.2.2 โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็น
องค์การมหาชนคุณธรรม

บุคลากร สทศ. ทุกคน
เข้าร่วมโครงการและนาคุณธรรม
มาใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
เป็นแบบอย่างขององค์กร
ที่มีอัตลักษณ์ของการเป็นองค์กร
มหาชนคุณธรรม

200,000

67,633.30

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ

1.2.3 โครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
(1) ประชุมคณะทางานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีสรุปผลการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption
Education) และสรุปผลการ
ดาเนินงานการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของ สป.ศธ.
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอยู่ใน
ระดับสูงมาก

144,000

6,001.72

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education)
(3) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption
Education)
(4) ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวง
ศึกษาธิการ
(5) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

งบประมาณ (บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3.1 โครงการขับเคลื่อนงาน
ด้านสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์เชิงประมาณ
จานวนสถานศึกษาที่ผ่านการคัด
สถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองแล้ว
กรองเพื่อขอรับการประเมินศูนย์ กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ประกาศรายชื่อ“ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
จานวน 130 แห่ง และจานวน
พอเพียงด้านการศึกษา”เพื่อเป็น
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดกรองฯ เครื่องมือสาคัญในการขยายผล
จานวน 23 แห่ง รวมทั้งหมด
การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
153 แห่ง
ต่อไป

1.3.2 กิจกรรมสร้างจิตสานึกและความ
บุคลากร สสวท. เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ จานวน 30 คน
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

บุคลากร สสวท. มีความรู้
ความเข้าใจเกิดความตระหนัก
สามารถนาไปประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

งบประมาณ (บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
2,655,000
158,100

25,000

13,860

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักส่งเสริมกิจการ
การศึกษา สป.
(กลุ่มงานพระราชดาริ
และความมั่นคง)

สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1.4.1 กิจกรรม “สัปดาห์ต่อต้านการทุจริต” บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง
บุคลากร สสวท.มีความรู้ความ
จานวน 200 คน
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ดาเนินงาน
อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

งบประมาณ (บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
30,680
30,680

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริต
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
บุคลากร สสวท.และประชาชน
บุคลากร สสวท.และประชาชน
ได้รับทราบประกาศเจตจานงใน
ได้รับทราบถึงแนวทางการ
การต่อต้านการทุจริต จานวน
ปฏิบัติงานของ สสวท.ว่า มีความ
1 ครั้ง
ตระหนักต่อการต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ (บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
-

2.1.2 กิจกรรมประชุมเพื่อกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภายใน

จัดประชุมเพื่อหารือการพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผล
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี จานวน 1 ครั้ง

6,000

บุคลากร สสวท.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประจาปี และสามารถดาเนินการ
ตามแผนทีก่ าหนดไว้

1,068

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)
สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
สื่ออื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
บุคลากร สสวท. ได้รับทราบข้อมูล บุคลากร สสวท. รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปร่งใสใน
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน โดยประชาสัมพันธ์ การดาเนินงาน และนาไปปฏิบัติ
ผ่านช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๓
ตามแนวทางของ สสวท.
ช่องทาง (website, เฟซบุ๊ก,
โดยทั่วกัน
บอร์ดประชาสัมพันธ์) เดือนละ
1 ครั้ง จานวนรวม 6 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
ที่ใช้ไปแล้ว
ที่ได้รับ
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)

