
 

 

รายงานผลการก ากบัติดตาม ด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
 

 

 

ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  



รายงานผลการก ากับติดตาม ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)   

หน่วยงาน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม/ด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ 

1. กำรออก/ติดตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ เพื่อให้
บุคลำกร ถือปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำล และนโยบำยกระทรวง ในกำร
ส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ประกำศ เรื่อง กำรให้และรับของขวัญแก่
ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำในเทศกำล
ปีใหม่ พุทธศักรำช 2562 ให้บุคลำกรในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติ  
ประกำศ ณ วันที่ 13 ธันวำคม 2461 

ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัด สพฐ.  
ทั้งระดับกรม ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

- บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่กำรเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

 

  



รายงานผลการก ากับติดตาม ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)   

หน่วยงาน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม/ด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ 

1. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินดำ้น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่วนกลำงในกำรเตรียมกำรรับกำร
ประเมิน ITA 
- กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกอ่นรับกำรประเมิน 
- สร้ำงควำมตระหนักและควำมเขำ้ใจกับบุคลำกรในสังกัด 

ผู้บริหำร และบุคลำกรในสังกัด สพฐ. 
ทุกส ำนัก โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำร
ทั่วไปของแต่ละส ำนัก เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร 

- เตรียมควำมพร้อมในกำรประเมนิคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละ 
85) หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลกัดันให้ดัชนีภำพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

2. สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แนวสรำ้งสรรค ์
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจ และกระตุ้นให ้
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

- จัดท ำ Backdrop ขนำด 1.8 x 2.4 เมตร ภำยใตห้ัวข้อ 
“สพฐ. ร่วมสร้ำงสังคมไม่ทันต่อกำรทุจริต” 
 

- -  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) 

จัดประชุมระหว่างวันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 
5 ภูมิภาค  ดังนี้ 
 1. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่าง
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเทพนคร 
จังหวัดบุรีรัมย์  
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่าง
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ 
จังหวัดอุดรธานี  

บุคลำกรในสังกัด สพฐ. ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 1,051 คน โดย 
- ได้บูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  
- มีแผนบูรณาการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เป็นไปตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579)  
- มีฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด (โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 - 40) 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม/ด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ 

 4. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่  
 5. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์  จังหวัดสงขลา 
 

- ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption Education) ในสถานศึกษา 
- เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต 
- - เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 


