
 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
2. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
3.    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
      4.3.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุจริต 
      4.3.2 ประเด็นปฏิรูปท่ีสอดคล้อง ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ 

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     ๔.7.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.7.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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     ๔.7.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
  นโยบายข้อ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จำแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้ 

 การสร้างความเป็นพลเมือง : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองปลูกฝังความมี 
ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

  นโยบายข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้ 
 การเพ่ิมศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน : การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ  

  นโยบายข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้ 
   การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์    
    การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ Active learning    
    การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)    
    การจัดการเรียนรู้ด้วย (STEM Education) 
   ทักษะด้านภาษา    
    การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและนำไปสู่การประกอบอาชีพ    
    การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)    
    ทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย 

 ทักษะการรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้
หรือเพ่ือการสร้างอาชีพ    

 การพัฒนาครู : การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  นโยบายข้อ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม จำแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้ 
   การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ    
    การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย    
    การส่งเสริมเด็กปฐมวัย สุขภาวะ และโภชนาการ    
    การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
  นโยบายข้อ 5 การปรับสมดุลและการบริหารจัดการ จำแนกตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้ 

 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา : โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน : พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม ของการ

ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
    (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
  นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

(ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม) 
  นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ............................................................................................................................)  
  นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ............................................................................................................................)  
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ...................................................................................................... ......................) 

  นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(โปรดระบุชื่อตัวชี้วัด ...................................................................................................... ......................) 

  นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
(สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ

สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

ให้มีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
8. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
๓) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
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     8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
๑) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  
๒) ประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) หน่วยงานในสังกัดบริหารงานโดยยึดถือคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

9. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  6,847,609  คน 
 2) ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         จำนวน    458,685  คน 
 3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 29,871 โรงเรียน  
 4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     จำนวน 225 เขต 
 
10. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
11. สถานที่ดำเนินการ ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  
12. กิจกรรมที่ดำเนินการ  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการครอบคลุมทุกระดับ ได้แก่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยแบ่งการดำเนินงานโครงการ
ออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำน ักงานเขตพื ้นที่ การศ ึกษาออนไลน ์ ( Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)  
4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) และ 5) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
13. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  

1. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการต่าง ๆ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1.1 การขยายผลการดำเน ินโครงการเสร ิมสร ้างค ุณธรรม จร ิยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  

1) ประชุม / ชี้แจงการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้โรงเรียนในสังกัดทราบถึงแนวปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 

2) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่สถานศึกษาในสังกัด 
3) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด 
4) สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด 
5) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการ

โรงเรียนสุจริต 



~ 6 ~ 

 

1.2 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  
1) จัดประชุมให้ความรู ้เกี ่ยวกับกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ให้แก่

ผู้บริหารและครูในสังกัด 
2) นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการถอดบทเร ียน (Best Practice)  

ของโรงเรียนในสังกัด 
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ของกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best 

Practice) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกการถอดบทเรียน (Best Practice) ดีเด่นของผู้บริหาร และครู 
ระดับสำนักงานและรายงานผลการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  

4) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

1.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
1) แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 

ให้ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง 
2) แจ้งเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 30 ให้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนิน

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
3) ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้กับโรงเรียนในสังกัด  
4) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต 
5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนในสังกัด 
6) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
1.4 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. นอ้ย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  

1) แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสารคู่มือการดำเนินงาน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดอบรม ชี้แจงบทบาท
หน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ในการปฏิบัติหน้าที่ 

1.5 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
1) ประชุม/ชี้แจงโรงเรียนให้ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นให้กับโรงเรียนในสังกัด 
2) ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
3) นิเทศ ติดตามการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และให้โรงเรียนส่งผลงานมายังสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น  
4) เผยแพร่สื่อภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนในสังกัด ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  
5) ส่งผลงานสื่อภาพยนตร์สั้นให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
6) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
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1.6 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
1) ชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ให้ผู้บริหาร

และครูในสังกัดทราบ โดยให้โรงเรียนสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมการ
เรียนการสอน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต หรือต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนกับ
นักเรียน 

2) ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกับโรงเรียนในสังกัด  
3) นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้าน 

การทุจริต 
4) สรุปรายงานผลการกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด 
5) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
1.7 โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื ่อดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและครู  
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 

Education) เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
5) ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวด

แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค  
9) ค่าใช้จ่ายในการผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์ สังคมสุจริต  
10) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสำหรับใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการ

สอน  
11) ค่าใช้จ่ายในการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ
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แผนเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการยกระดับธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

2.2 กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 กิจกรรมการจัดทำสื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้ 

1) สื่อการดำเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต   
2) สื่อกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน   
3) สื่อกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
4) สื่อกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เยาวชนไทย หัวใจ STRONG 
5) สื่อกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
6) สื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น  
7) สื่อกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต   
8) สื่อการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส   
9) สื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ITA)  
10) สื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  
11) สื่อกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

2.4 กิจกรรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรม  
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.5 กิจกรรมการผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์ สังคมสุจริต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ
ภาพยนตร์สั้นหรือสื่อวิดีทัศน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกตามคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่  
1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ 
  2.6 กิจกรรมผลิตสื่อสำหรับใช้ในหลักสูตรต้านทุจริต โดยดำเนินการผลิตสื่อในหัวห้อตามหน่วย
การเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online)  ประจำป ี งบประมาณ พ .ศ .  2563  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั ้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน  
โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มีกรอบการประเมิน  
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A 
โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 97.40 สว่นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 61.31 

3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.40 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.12 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.04 อยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.93 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.45 อยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.74 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.84 อยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.54 อยู่ใน
ระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.75 อยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 61.31 อยู่ในระดับ D 
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online:  ITA Online)  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ม ีว ัตถ ุประสงค์  
เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและ
ในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่
รับการประเมิน คือ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,224 โรงเรียน มีกรอบ
ระยะเวลาการประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 
 
5. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา  
ในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตั ้งแต่ภาคเรียนที ่ 1  
ปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ได้ดำเนินการดังนี้ 

5.1 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามท่ีกำหนดไว้แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5.2 แจ้งโรงเรียนให้ศึกษาแนวทางการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 

โดยให้โรงเรียนพิจารณาว่าจะดำเนินการในแนวทางใด ตามความบริบทและความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3) ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
5) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการการเก็บ
ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยดำเนินการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด โดยใช้เครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือ) และรอสรุปรายงานผลการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
14. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยดึมั่นความซื่อสตัย์สจุริต 

ร้อยละ ๔6 - - - 

๒) ร้อยละของประชาชนท่ีมี
วัฒนธรรมค่านิยมสจุริต มีทัศนคตแิละ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๔6 - - - 

๓) ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) 

ร้อยละ 50 
ของหน่วยงาน
ที่ประเมิน ITA 
ได้คะแนน 
๘๕ คะแนน
ขึ้นไป 

113 เขต 117 เขต 52 

เชิงคุณภาพ      
๑) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  

 - - - 

๒) ประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 - - - 

๓) หน่วยงานในสังกัดบริหารงาน
โดยยึดถือคุณธรรมและมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

 225 เขต 225 เขต 100 

 
หมายเหตุ 

การประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  และการประเมินประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องใช้เครื่องมือของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประเมิน (ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ
เครื่องมือ) 
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๑5. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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16. งบประมาณ 
 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

154,036,000 152,030,745 16,678,280 716,500 101,754,500 32,881,465 
 16.1 แหล่งงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 16.2 ความเหมาะสม ความคุ่มค่า และประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
  มากที่สุด     มาก     ปานกลาง     น้อย     น้อยที่สุด 
 16.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเหมาะสมอย่างไร 

จำนวนงบประมาณมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในการปลูกฝังเด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ให้มทีัศนคติ
และค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง และมีการกระจายงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการ ส่งผลให้ให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพขึ้น 
 
17. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     17.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีส่ามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของเชื้อโรคเหมือนเชื้อกลุ่มไข้หวัด และแพร่กระจายผ่านการสัมผัส
สิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตประชาชน ทำให้มีผู้
ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัว
กันของคนหมู่มาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการ 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส คือ มาตรการกึ่งปิดเมือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้สถานศึกษาจำเป็นต้องถูกปิดชั่วคราวเพื่อลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัส 
และเพื ่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส ่งผลกระทบต่อกลุ ่มนักเร ียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อทราบการปรับการเปิดภาคเรี ยนที ่หนึ ่ง ปีการศึกษา 2563  
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ มีมติให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง 
ปีการศึกษา 2563 จากวันที ่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สอดรับกับ
มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปิดเมือง (Semi-
lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องถูกปิดชั่วคราว
เพ่ือลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว 

ในการนี้ เมื่อเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ส่งผล
ให้ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เข้าสู่ไตรมาส 4 ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการในช่วงระยะเวลา 3 เดือน
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สุดท้ายของปีงบประมาณ จึงส่งผลกระทบโดยตรงในการขับเคลื ่อนโครงการ เนื ่องจากกลุ ่มเป้าหมายหลัก   
ของโครงการ คือ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       17.2 แนวทางแก้ไข 

ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และปรับรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมบางอย่าง 
เพื่อสนองตอบมาตรการรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความตระหนักรู้
ให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงาน และมีการยกระดับความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
19. ผลการดำเนินงานโครงการมีผลประโยชน์ มีผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและชุมชน ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างไร  (โปรดทำเครื่องหมาย√ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการตามความคิดเห็นของท่าน)  
 18.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 18.2 ด้านสังคม 
  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
 
20. ผู้รายงาน นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 02-2885888  โทรสาร 02-2885886 E–mail: chagkrabongse@gmail.com 
 
21. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
 

 


