
 

 

รายงานสรุปผลการปฏบิัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รอบ 6 เดอืน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 

“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง

องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การตอ่ต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านกึและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน

ตื่นตัว ละอายต่อการทจุริตประพฤติมิชอบทุกรปูแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึง่เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตของ

ประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด้านการปอ้งกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 1. นักเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 28,089                

คน 

 2. ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 3   จ านวน  1,210  คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต   จ านวน    232        

โรงเรียน ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน      1 โรง 

 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน     23 โรง 

 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน     46 โรง 

 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน     69 โรง 

 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน     93 โรง 
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5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2563 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 

ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม

สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ITA  

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 



แบบรายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตักิารด้านการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบ 6 เดอืน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ านวน 
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.
น้อยมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าใน
การต่อต้านการทุจริต  

คน 30 1. พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของนักเรียนใน
โรงเรียน เพ่ือให้มีความรู้ความสามรถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. เกิดการพัฒนาหลักสูตรและ
แผนการพัฒนาศักยภาพ ผู้น า
นักเรียน  
3. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความเท่าทันใน
สถานการณ์  

5,000 กลุ่มนิเทศฯ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการต่อต้านการทุจริต  

คน 30  5,000 กลุ่มนิเทศฯ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัท
สร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการดีมีทักษะในการบริหาร
จัดการบริษัทสร้างการ และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนโดยแบ่งปันผล
ก าไรในการท าประโยชน์เพื่อ

โรงเรียน 30.  5,000 กลุ่มนิเทศฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ านวน 
สาธารณะ 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ 
จิตสาธารณะ 

คน 30  5,000 กลุ่มนิเทศฯ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

โรงเรียน 30  5,000 กลุ่มนิเทศฯ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อภาพยนตร์
สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริต ให้แก่สังคม 

ผลงาน 30  5,000 กลุ่มนิเทศฯ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่น า
หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

โรงเรียน 232 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

15,000 กลุ่มนิเทศฯ 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การจัดการเรียนการสอนโดย
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โรงเรียน 20  15,000 กลุ่มนิเทศฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ านวน 
และสามารถน าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได้ 

9. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่น า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน 
การทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน 
การทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

10,000 กลุ่มนิเทศฯ 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรียนที่มีการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนด้วยความ
โปร่งใส และมีการพัฒนา
นักเรียนตามคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 5  10,000 กลุ่มนิเทศฯ 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) โรงเรียนสุจริต   

จ านวนผลงาน/นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มีการบูรณาการและ
มีความเชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 

ผลงาน 
 

10  10,000 กลุ่มนิเทศฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ านวน 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

จ านวนโรงเรียนในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 232 โรงเรียนในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

10,000 กลุ่มนิเทศฯ 

13. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
-การสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
-การเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
-การสร้างจิตส านึกสาธารณะ  
-การเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 1.บุคลากร ตื่นตัวตระหนักรู้ 
และร่วมมือกันก่อให้เกิดพลังใน
การ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้
สถาบันเป็นองค์กรที่มี 
ธรรมาภิบาล โดยมีการประกาศ
เจตจ านงในการบริหารงาน 
และกล่าวปฏิญาณตนของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

200,000 กลุ่ม 
กฎหมาย 
และคดี 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือการประเมิน 
ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3  10,000 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่ม ICT 

15. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เพื่อรองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมี
เว็บไซต์ของโรงเรียนที่สมบูรณ์
เพื่อรองรับการประเมิน ITA 
 

ร้อยละ 100  15,000 กลุ่ม ICT 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย คะแนน  85 1. เป็นการพัฒนาระบบการติดตาม 25,000 กลุ่มนิเทศฯ 



กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ จ านวน 
การศึกษา การประเมิน ITA ของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปี 
2563  

และการรายงาน การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร  
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจรายละเอียด และแนวทาง
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

3. องค์กรมีการรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเป็นไป ตามเกณฑ์
การวัดผลเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่ม ICT และทุกกลุ่ม
งาน 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา (ITA) ปี 2563  

คะแนน  85  50,000 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่ม ICT  

รวม  400,000  



 
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมท้ังสิ้น 400,000   
เป้าหมายท่ี 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 400,000  
ตัวชี้วัดท่ี 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานท่ี 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 

  

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 

  
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

100,000 
  

1. การเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและสรา้งความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสรา้งสังคม
ท่ีไม่ทนตอ่การทุจริต 

30,000 กลุ่มนเิทศฯ 

1.1 กิจกรรมพฒันานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย 

5,000 
 

1.2 กิจกรรมพฒันานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5,000 
 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนสง่เสรมิการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 5,000 
 

1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 5,000 
 

1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมอืง (Project Citizen) 5,000 
 

1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สจุริต ให้แกส่ังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

5,000 
 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 40,000 กลุ่มนเิทศฯ 
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 15,000 

 

2.2 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสตูรต้านทุจริตศึกษาไปใช ้ 15,000 
 

2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 10,000 
 



แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การสรา้งความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 10,000 กลุ่มนเิทศฯ 

3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปรง่ใส 10,000 
 

4. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 20,000 กลุ่มนเิทศฯ 
4.1 กิจกรรมพฒันานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสจุริต   10,000 

 

4.2 กิจกรรมนเิทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสจุริต 10,000 
 

กิจกรรมหลกั การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

300,000  

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสจุริต) 

200,000 
กลุ่ม

กฎหมายฯ 
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 200,000 

 

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) 

100,000 กลุ่มนิเทศฯ / 
กฎหมายฯ/ICT 

6.1 กิจกรรมการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน ITA Online 10,000   
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 15,000   
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25,000   
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000    

รวมทั้งสิ้น 400,000 
  

 


