
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 

 

 

ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หน่วยงาน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

แนวทางท่ี 1 สร้ำงจิตส ำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของสถำนศึกษำภำครัฐมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ร้อยละ 100 สถำนศึกษำเอกชน ร้อยละ 70 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 136.0240 ล้ำนบำท / งบประมาณที่เบิกจ่าย  จ ำนวน 91,362,470 บำท  

เป้าหมายที่ก าหนด : 6,953,110 คน / เป้าหมายที่ด าเนินการได้ จ ำนวน 6,953110 คน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม/ด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ 

1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
เครื่องมือและคู่มือกำรประเมิน ITA 
Online ประจ ำปีงบฯ พ.ศ. 2561 

จัดระหว่ำงวันที่ 8 – 11 มีนำคม 2561 
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ เซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

คณะท ำงำนที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญใน
กำรประเมิน ITA และ 
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 
30 คน 
 

- เครื่องมือกำรประเมิน ITA Online จ ำนวน 3 แบบ 
- คู่มือกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561จ ำนวน 1 เล่ม 

2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรประเมิน 
ITA Online ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบฯ พ.ศ. 2561 

รุ่นที่ 1 จัดระหว่ำงวันที่ 2 – 4 เมษำยน 2561 
รุ่นที่ 2 จัดระหว่ำงวันที่ 5 – 7 เมษำยน 2561 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหำนคร 

ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA ของ 
สพท. และ เจ้ำหน้ำที่ ICT เขตละ 2 
คน รวม 450 คน 

- ผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA  จ ำนวน 225 คน 
ได้รับทรำบเกณฑ์กำรประเมิน ITA Online 
- เจ้ำหน้ำที่ ICT จ ำนวน 225 คน ได้ฝึกปฏิบัติ
ระบบกำรประเมิน ITA Online 

3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
บรรณำธิกำรกิจหลักสูตรหรือชุดกำร

จัดระหว่ำงวันที่ 9 – 12 มกรำคม 2561 
ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน 7 คน 
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 7 คน 

- หลักสูตรรำยวิชำเพ่ิมเติมป้องกันกำรทุจริต ฉบับ
สมบูรณ์ จ ำนวน 13  ระดับชั้น 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม/ด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ 

เรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต กลุ่มกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

ครู จ ำนวน 12 คน  
นักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 4 คน 

 

4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

รุ่นที่ 1 จัดระหว่ำงวันที่ 19 – 21 กุมภำพันธ์ 2561 
รุ่นที่ 2 จัดระหว่ำงวันที่ 21 – 23 กุมภำพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหำนคร 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร สพท. สุจริต 
และ ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนฯ  
เขตละ 2 คน รวม 450 คน 

- ผู้รับผิดชอบโครงกำร สพท. สุจริต  จ ำนวน 225 
คน สำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้  
- ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนฯ  จ ำนวน 225 คน 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน 

5. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือ 
แนวทำงกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ 

จัดระหว่ำงวันที่ 18 -22 มิถุนำยน 2561  
ณ ริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยำ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน 14 คน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน 2 คน 
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 9 คน 
ครู จ ำนวน 4 คน นักวิชำกำรศึกษำ 
จ ำนวน 3 คน คณะท ำงำนอ่ืน ๆ 
จ ำนวน 18 คน รวม 30 คน 

คู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุกจริตศึกษำ ส ำหรับ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

6. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรปลูกฝังวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง 
ควำมอำย และควำมไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

จัดระหว่ำงวันที่ 13 – 16 มีนำคม 2561  
ณ โรงแรมบำงกอกพำเลส กรุงเทพมหำนคร  

ศึกษำนิเทศก์ เขตละ 1 คน  
รวม 225 คน 

ศึกษำนิเทศก์สำนต่อกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิต
พอเพียง ควำมอำย และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
และขยำยผลกำรสร้ำงวิทยำกรตัวคูณให้กับครูใน
สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

7. กำรขับเคลื่อน กระตุ้น ให้ค ำปรึกษำ
กำรเตรียมควำมพร้อมในปฏิบัติกำร

ภำคเหนือ  
 ระหว่ำงวันที่ 17 – 25 พฤษภำคม 2561 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่ สพฐ. 
แต่งตั้ง จ ำนวน 24 คน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต 
ได้รับค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือในกำร



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม/ด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ 

ประเมิน ITA Online ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบฯ พ.ศ. 
2561  

ภำคกลำงและภำคตะวันออก  
 ระหว่ำงวันที่ 15 – 31 พฤษภำคม 2561  
ภำคใต้  
 ระหว่ำงวันที่ 15 -25 พฤษภำคม 2561  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ระหว่ำงวันที่ 22 -31 พฤษภำคม 2561 

เตรียมกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบฯ 
พ.ศ. 2561 

8. โอนจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนสุจริต 

แจ้งโอนงบประมำณ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 225 เขต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต 
ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของโรงเรียนสุจริต และโอนงบประมำณบำง
กิจกรรมให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินงำนในกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 

9. โอนจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน 

แจ้งโอนงบประมำณ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 
2561 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 225 เขต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต 
ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน 

 

  



แนวทางท่ี 1 สร้ำงจิตส ำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 12.3222 ล้ำนบำท / งบประมาณที่เบิกจ่าย  จ ำนวน . 4,486,900 บำท  

เป้าหมายที่ก าหนด : 11,196 โรงเรียน / เป้าหมายที่ด าเนินการได้ จ ำนวน 80 โรงเรียน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม ผลผลิตที่ได้รับ 

1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรจิตวิทยำควำมมั่นคง ส ำหรับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (สจว.สพฐ.)  
รุ่นที่ 5 

จัดระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 
2561  
ณ โรงแรมฮิป กรุงเทพหมำนคร 

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรอบรมฯ 
จ ำนวน 80 คน 
 

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรอบรมฯ จ ำนวน 80 
คน ได้รับทรำบข้อมูลเพื่อบริหำรจัดกำรในกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรอบรม 
 

2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
จิตวิทยำควำมมั่นคง ส ำหรับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 
 

จัดระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 23 พฤษภำคม 
2561 
ณ สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศ 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จ ำนวน 80 คน 
 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จ ำนวน 80 คน 
มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล เป็นผู้รอบรู้เรื่องจิตวิทยำ 
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 

 



แนวทางท่ี 2 สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ค่ำเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 11.250 ล้ำนบำท /งบประมาณที่เบิกจ่าย  จ ำนวน  2,522,170 บำท  

เป้าหมายที่ก าหนด : ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  /เป้าหมายที่ด าเนินการได้ จ ำนวน ร้อยละ 85  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม ผลผลิตที่ได้รับ 

1. กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) 
ประจ ำปีงบฯ พ.ศ. 2560 

จัดระหว่ำงวันที่ 1 – 17 พฤศจิกำยน 2560 
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต 
และโรงเรียนในสังกัด ทั่วประเทศ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 
225 เขต 
 

สพท. จ ำนวน 225 เขต ได้รับกำรยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนตนเอง และน ำผลมำพัฒนำองค์กรอย่ำง
เหมำะสม 
 

2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประมวลผลและสรุปผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment 
Online) ประจ ำปีงบฯ พ.ศ. 2560 

จัดระหว่ำงวันที่ 22 – 26 พฤศจิกำยน 2561  
ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนท์ จ.นนทบุรี 

คณะกรรมกำรประมวลผล  
จ ำนวน 22 คน 
คณะกรรมกำรสรุปผล  
จ ำนวน 11 คน 
 

เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online) ประจ ำปี
งบฯ พ.ศ.2560 จ ำนวน1เล่ม 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุม ผลผลิตที่ได้รับ 

3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
หลักสูตรหรือชุดกำรเรียนรู้และสื่อ
ประกอบกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตกลุ่มกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

จัดระหว่ำงวันที่ 25 -28 พฤศจิกำยน 2561  
ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร 

ครู จ ำนวน 60 คน 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำเพ่ิมเติมป้องกันกำร
ทุจริต จ ำนวน 13 ระดับชั้น 
 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. มีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำให้กำรขับเคลื่อนโครงกำรในสถำนศึกษำไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรมีระบบกำรถ่ำยทอดงำนให้กับผู้รับผิดชอบคนใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้รับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่มีกำรทดสอบกำรรับ – ส่ง Email ที่ได้มำจำกผู้ตอบ 
IIT/EIT ท ำให้โอกำสที่ Email ไม่ถูกต้องมีสูง ท ำให้ส่งลิงค์แบบส ำรวจไปยังผู้ตอบไม่ได้ เนื่องจำกกำรประเมินในปีนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนด ำเนินกำรในรูปแบบออนไลน์อย่ำงสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบกำรประเมินฯควรมีกำรตรวจสอบ และทดสอบกำรรับ – ส่ง Email ก่อนรับกำร
ประเมิน 

 


