รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
แนวทางที่ 1 สร้ำงจิตสำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถำนศึกษำภำครัฐมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ร้อยละ 100 สถำนศึกษำเอกชน ร้อยละ 70
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
เป้าหมายที่กาหนด : 6,553,000 คน / เป้าหมายที่ดาเนินการได้ จำนวน 6,553,000 คน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบตำมแนวทำงของ
แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579)

ผลการดาเนินการ

ผู้เข้าร่วมประชุม/ดาเนินการ

ผลผลิตที่ได้รับ

จัดประชุมระหว่ำงวันที่ 6 – 28 กุมภำพันธ์ 2562
จำนวน 5 ภูมิภำค ดังนี้
1. ภ ำคกลำง ระหว่ ำ งวั น ที่ 6 – 8
กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอิงธำร รีสอร์ท จังหวัด
นครนำยก
2. ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ ำ ง
ระหว่ำงวันที่ 11 – 13 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
เทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
3. ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
สยำมแกรนด์ จังหวัดอุดรธำนี

บุคลำกรในสังกัด สพฐ.

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จำนวน 1,051 คน โดย
- ได้ บู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ในกำรต่ อ ต้ ำ นกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
- มีแผนบูรณำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่ เ ป็ น ไปตำมแผนแม่ บ ทบู ร ณำกำรป้ อ ง กั น
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิช อบ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- มี ฐ ำนข้ อ มู ล โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ในสั ง กั ด (โรงเรี ย น
สุจริตต้นแบบ และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ
10 - 40)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
4. ภำคเหนื อ ระหว่ ำ งวั น ที่ 20 – 22
กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัด
เชียงใหม่
5. ภ ำคใต้ ระหว่ ำ งวั น ที่ 26 – 28
กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทำวเวอร์
จังหวัดสงขลำ

2. โอนจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำน แจ้งโอนงบประมำณ เมื่อวันที่ 14 เมษำยน 2563
เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน

ผู้เข้าร่วมประชุม/ดาเนินการ

ผลผลิตที่ได้รับ

- ขับเคลื่อนกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti
– Corruption Education) ในสถำนศึกษำ
- เตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรด ำเนิ น โครงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
- - เตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 225 เขต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 225 เขต
ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน

แนวทางที่ 1 สร้ำงจิตสำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
เป้าหมายที่กาหนด : 11,196 โรงเรียน / เป้าหมายที่ดาเนินการได้ จำนวน 80 โรงเรียน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการ
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรจิตวิทยำควำมมั่นคง สำหรับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (สจว.สพฐ.)
รุ่นที่ 6
2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
จิตวิทยำควำมมั่นคง สำหรับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6

ผลการดาเนินการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผลผลิตที่ได้รับ

จัดระหว่ำงวันที่ 27 - 30 มกรำคม 2562
ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพหมำนคร

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรอบรมฯ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรอบรมฯ จำนวน 80
จำนวน 80 คน
คน ได้รับทรำบข้อมูลเพื่อบริหำรจัดกำรในกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำรับกำรอบรม

จัดระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม – 10 พฤษภำคม
2562
ณ สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศ

ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จำนวน 80 คน

ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ จำนวน 80 คน
มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล เป็นผู้รอบรู้เรื่องจิตวิทยำ
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมหลักธรรมำภิบำล

แนวทางที่ 2 สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่ำเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป้าหมายที่กาหนด : ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 /เป้าหมายที่ดาเนินการได้ จำนวน ร้อยละ 85
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ที่ได้ดาเนินการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำคู่มือกำร จัดประชุมระหว่ำงวันที่ 19 - 22 ธันวำคม 2561
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน ณ เดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหำนคร
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์
2. กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency
Assessment Online: ITA Online)
ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2562

จัดระหว่ำงวันที่ พฤษภำคม – กรกฎำคม 2562
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 225 เขต
และโรงเรียนในสังกัด ทั่วประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผลผลิตที่ได้รับ

คณะทำงำนที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญใน - เครื่องมือกำรประเมิน ITA Online จำนวน 3 แบบ
กำรประเมิน ITA และ
- คู่มือกำรประเมิน ITA Online ประจำปี
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน
งบประมำณ พ.ศ. 2562จำนวน 1 เล่ม
35 คน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน
225 เขต

สพท. จำนวน 225 เขต ได้รับกำรยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนตนเอง และนำผลมำพัฒนำองค์กรอย่ำง
เหมำะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการ
3. การติด ตาม และให้คาปรึก ษาใน
การประเมิน คุณ ธรรมและคว า ม
โปร่ง ใสในการดาเนิน งาน (Integrity
and Transparency Assessment:
ITA) ประจ าปีง บประมาณ พ. ศ.
2562 (กิจกรรมพัฒนาและยกระดับ
ผลการประเมิน ITA)

4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประมวลผลและสรุปผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบฯ พ.ศ.
2562

ผลการดาเนินการ
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ระหว่ำ งวัน ที ่ 9 - 10 มิถ ุน ำยน 2562
ณ โรงแรมตักสิลำ อำเภอเมืองมหำสำรคำม
ภำคเหนือ
- ระหว่ำ งวัน ที ่ 16 – 17 มิถ ุน ำยน 2562
ณ โรงแรมเชีย งใหม่ภูคำ อำเภอเมือ งเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ภำคใต้
- ระหว่ำ งวัน ที ่ 20 - 21 มิถ ุน ำยน 2562
ณ โรงแรมหำดใหญ่พ ำรำไดซ์ อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ
ภำคกลำงและภำคตะวันออก
- ระหว่ำ งวัน ที ่ 24 - 25 มิถ ุน ำยน 2562
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีส อร์ท อ ำเภอบ้ำ นนำ
จังหวัดนครนำยก
จั ด ระหว่ ำ งวั น ที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผลผลิตที่ได้รับ

คณะกรรมกำรดำเนินกำรที่ สพฐ.
แต่งตั้ง จำนวน 30 คน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 225 เขต
ได้รับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือในกำร
เตรียมกำรประเมิน ITA Online ประจำปีงบฯ
พ.ศ. 2562

คณะกรรมกำรประมวลผล
จำนวน 30 คน
คณะกรรมกำรสรุปผล
จำนวน 20 คน

เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online) ประจำปี
งบฯ พ.ศ.2562 จำนวน1เล่ม

