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ค าน า 

  
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จ านวน ๕ ภูมิภาค โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับผิดขอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด มาร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงได้โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนสุจริตที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบแนวทาง
ในการด าเนินโครงการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรม พร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
 ซึ่งในเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
พร้อมทั้งงบประมาณที่ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดสรรต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้าใจและด าเนินการเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ด าเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า           ๑ 
  ความเป็นมา         ๑ 
  วัตถุประสงค์         ๓ 
  เป้าหมาย         ๓ 
  ระยะเวลาด าเนินการ        ๓ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ        ๓ 
ส่วนที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๔ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต        ๔ 
 กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมประเมินคุณธรรมและ  ๔ 
  ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ๕ 
 ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)    ๕ 
 ๒. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ      ๖ 
 ๓. การถอดบทเรียน (Best Practice)      ๖ 
 ๔. บริษัทสร้างการดี        ๖ 

๕. การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  ๗ 

๖. สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต            ๗ 
 ๗. การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส    ๘ 
     ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต      ๘ 
๙. การพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   9 
    ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
    จ านวน ๕๘ เขต 
๑๐. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน  ๙ 
      เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)   
๑๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  10 
      ออนไลน์ (ITA Online)    
๑๒. การด าเนินการอื่นๆ ตามกิจกรรมโรงเรียนสุจริต     ๑๐ 



   สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
ส่วนที่ ๔ การายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ๑๑ 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการโรงเรียนสุจริต      ๑๑ 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

 

บทน ำ 

 

๑. ควำมเป็นมำ  

 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี

มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้  

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทาง 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 

และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

จากการที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษา

เป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา

ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยด าเนินการตามแนวทางของ

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 



๒ 
 

๑. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ ๑๐๐ มีกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (หลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

๒. นักเรียนที่ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน) ร้อยละ ๘๐ ได้รับกำรปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต 

๓. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพฐ. ร้อยละ ๘๐ เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   

๔. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ ๘๐ ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อสร้ำง 
ควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึก
สำธำรณะ และสำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำร้อยละ ๘๐ ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึก
สำธำรณะ และสำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖. ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕  
 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
แนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) จ านวน ๕ ภูมิภาค โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับผิดขอบ
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีความช านาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด มาร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของ
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (ครั้งที่ ๑) และ กิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)  

เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
สุจริต สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
จึงจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินงานคลอบคลุม 
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

 

 



๓ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท าขึ้นส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือ 

๒.๑ เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ 
๒.๒ ทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามโครงการฯ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๓ รายงานผลการด าเนินงานได้ถูกต้องตามแบบ และทันตามเวลาที่ก าหนด 

 
๓. เป้ำหมำย 

    ๓.๑  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ    จ ำนวน     ๒๒๕  เขต 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   จ านวน     ๑๘๓  เขต 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     จ านวน       ๔๒  เขต 

         ๓.๒  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต   จ ำนวน ๓๐,๑๑๒ โรงเรียน 

- โรงเรียนสุจริตต้นแบบ      จ านวน     ๒๒๕   โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐   จ านวน   ๓,๒๑๖  โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐   จ านวน   ๖,๔๓๒  โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๓๐   จ านวน   ๙,๖๔๘  โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๔๐   จ านวน ๑๐,๕๙๑  โรงเรียน 

 

๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 

 

๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๕.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  

และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต) สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

๕.๒ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความตระหนักรู้และ
สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต  

 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 

กำรจัดสรรงบประมำณแผนงำนบูรณำกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด 
จ ำนวนงบประมำณ  

: ต่อหน่วย  
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
๑. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขับเคลื่อนการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

๑๕๐,๐๐๐ – 
๒๗๕,๐๐๐ บาท 

๒. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบ
บูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ อ่ืน ๆ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

๕๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑๐๐,๐๐๐ – 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. การพัฒนาและยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ๕๘ เขต  
เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษา (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่มีผลการประเมินในปีที่ผ่านมา น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และ
มีความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุน 
 

๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
โครงการโรงเรียนสุจริต 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายผลการด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพ่ือเตรียมรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 



๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
แต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
๑. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

( ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน)  
(กุมภาพันธ์–กันยายน ๒๕๖๒)  

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม
จัดท าแผนขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ตามที่ สพฐ. ก าหนด ร่วมกับผู้แทน
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
๒. ส่งแผนขับเคลื่อนฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
๓. ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ร่วมกับผู้แทน
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
๔. รายงานผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

๑. ศึกษาแนวทางการการน า
ห ลั ก สู ต ร ต้ า น ทุ จ ริ ต ศึ ก ษ า 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
ไปปรั บใช้ ในการจัดการเรี ยน 
การสอนของโรงเรียน โดยมีแนวทาง
ดังนี้ 
๑.๑ เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
๑.๒ บูรณาการการเรียนการสอน
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนาธรรม 
๑.๓ บูรณาการการเรียนการสอน
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
๑.๔ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑ . ๖  บู ร ณ า ก า ร กั บ วิ ถี ชี วิ ต 
ในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนพิจารณา
ว่าจะด าเนินการในแนวทางใด 
๒. น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเริ่มในภาคเรียนที่  ๑/
๒๕๖๒  
๓. รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
จาก สพท.  สพฐ.  ส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงบประมาณ 
 



๖ 
 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
หมายเหตุ :  หนังสือด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว918 ลงวันที่  
5 เมษายน 2562 เรื่อง การน า
ห ลั ก สู ต ร ต้ า น ทุ จ ริ ต ศึ ก ษ า
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ไปปรั บใช้ ในการจัดการเรี ยน 
การสอนของสถานศึกษา 

๒. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
แบบบูรณาการ 
(กุมภาพันธ์–กันยายน 
๒๕๖๒)  

๑. จัดท าแผนและปฏิทินการนิ เทศ ก ากับ 
ติดตามแบบบูรณาการ 
๒. ด าเนินการนิเทศโรงเรียนสุจริตตามแผน
และปฏิทินการนิเทศ ที่ก าหนด 
๓. รับการติดตามจาก สพฐ. ส านักงานป.ป.ช. 
และส านักงบประมาณ 
๔. รายงานผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

๑. รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
จาก สพท.  สพฐ.  ส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงบประมาณ 

๓. การถอดบทเรียน (Best 

Practice) 
(มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 

๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตด าเนินกิจกรรมการถอด
บท เ รี ย น  (Best Practice) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  
ตามแนวทางการถอดบทเรียน Best Practice  
๒. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
๓. คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียน
สุจริต ระดับภูมิภาค 

๑. ศึกษาแนวทางการด า เนิน
กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best 
Practice) 
๒.  ด า เนิ นกิ จกรรมการถอด
บทเรียน (Best Practice) ตามแนวทาง
ที่ก าหนด 
๓. รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนินกิจกรรมการถอด
บท เ รี ย น  (Best Practice) จ าก 
สพท. 
๔. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้ โ คร งการ
โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค 

๔. บริษัทสร้างการดี 
(มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 

๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตด าเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการดีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  

๑. ศึกษาแนวทางการด า เนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 



๗ 
 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
๒. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต 
๓. คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียน
สุจริต ระดับภูมิภาค 

๒. ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีตามแนวทางที่ก าหนด 
๓. รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนินงานบริษัทสร้างการ
ดีของโรงเรียนสุจริต จาก สพท. 
๔. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้ โ คร งการ
โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค 

๕. การสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) ส าหรับ
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
(มีนาคม–กันยายน ๒๕๖๒) 

๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบด าเนินกิจกรรม
การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
อย่างต่อเนื่อง 
๒. นิเทศติดตามการด าเนินกิจกรรมการสร้าง
ส า นึ ก พล เ มื อ ง  ( Project Citizen)  ข อ ง
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
๓. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรม 
Show Case Project Citizen ที่ สพฐ. จัดขึ้น 
หมำยเหตุ: ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

๑. โรงเรียนสุจริตต้นแบบด าเนิน
กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) อย่างต่อเนื่อง 
๒. รับการนิเทศติดตามการด าเนิน
กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) จาก สพท. 
๓. โรงเรียนสุจริตต้นแบบเข้าร่วม
กิจกรรม Show Case Project 
Citizen ที่ สพฐ. จัดขึ้น 

๖. สื่อภาพยนตรส์ั้น รณรงค์การ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
(มีนาคม–กันยายน ๒๕๖๒) 

๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตที่มีความสนใจ ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง สพฐ. เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก (โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก ครู และนักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาต่อยอดเทคนิคในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 
จาก สพฐ.) 
๒. แจ้งโรงเรียนสุจริตที่ได้รับการคัดเลือก  
เข้ารับการอบรมพัฒนาต่อยอดเทคนิคในการ
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ. 
 
 

๑. โรงเรียนสุจริตที่มีความสนใจ 
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นและส่งผล
งานไปยัง สพฐ. เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือก (โรงเรียนที่
ไ ด้ รั บการคั ด เลื อก  ครู  และ
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาต่อ
ย อด เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ.) 
๒. โรงเรียนสุจริตที่ได้รับการ
คัดเลือก เข้ารับการอบรมพัฒนา
ต่อยอดเทคนิคในการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ. 
 
 



๘ 
 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
๓. โรงเรียนสุจริตที่ผ่านการอบรม
พัฒนาต่อยอดเทคนิคในการผลิต
สื่อภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ. ผลิต
สื่อภาพยนตร์สั้นและส่งผลงาน
รอบตัดสิน 
๔. โรงเรียนสุจริตน าเสนอผลงาน
สื่อภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล 
ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับ
ภูมิภาค 

๗. การประเมินโรงเรียนสุจริต
พระร าชทานด้ านคว าม
โปร่ ง ใส ส าหรับโรงเรียน
สุจริตต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ 
( พ ฤ ษ ภ า ค ม – สิ ง ห า ค ม 
๒๕๖๒) 

๑. ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน  
ด้านความโปร่งใส (โรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐) ซึ่งมี
รายละเอียดที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
   ๑.๑ แจ้งโรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมิน 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
   ๑.๓ ด าเนินการประเมิน 
   ๑.๔ รายงานผลการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและ
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐  

๑. โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ สมัคร
เข้ารับการประเมิน 
๒. โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ รับการ
ป ร ะ เ มิ น ใ น ร ะ ดั บ เ ข ต พ้ื น ที่ 
เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที ่
๓. ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ รับ 
การประเมินในระดับภูมิภาคเพ่ือ
คั ด เ ลื อ ก เ ป็ น ตั ว แ ท น ร ะ ดั บ
ภูมิภาค 
๔.  ตั วแทนระดับภู มิ ภ าครับ 
การประเมินในระดับประเทศ 
๕. โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 
ในระดับประเทศ น าเสนอผลงาน
ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับ
ภูมิภาค 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 
(กุมภาพันธ์–กันยายน 
๒๕๖๒) 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุ จริต  เข้ า ร่ วมประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ สพท.
ตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

 



๙ 
 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
๒. ส่งแผนปฏิบัติการฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
๓. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
๔. รายงานผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

๙. การพัฒนาและยกระดั บ 
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส ำนั กงำน เขตพื้ นที่
กำรศึกษำออนไลน์  ( ITA 
Online) 
(จ านวน ๕๘ เขต) 
(มีนาคม–กันยายน ๒๕๖๒) 
 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการ
ประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมา น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
และมี ความประสงค์ ขอรั บงบประมาณ
สนับสนุน จัดท าโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. ส่งโครงการฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือรับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
๓. ด าเนินการตามโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ.  
๔. รับการติดตามจาก สพฐ. ส านักงานป.ป.ช. 
และส านักงบประมาณ 
๕. รายงานผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

 

๑๐. การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงานของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์   
(ITA Online) 
(มีนาคม–กันยายน ๒๕๖๒) 
 
 
 

๑. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุม 
รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก 
สพฐ.  
๒. สพท. วางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ITA จากส านักงาน ปป.ช. ร่วมกับ 
สพฐ. 
๓. รับการประเมิน ITA จากส านักงาน ปป.ช. 
ร่วมกับ สพฐ. 
๔. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุม 
สรุปผลการประเมิน ITA จาก สพฐ. 

 
 

 



๑๐ 
 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
๑๑. การประเมินคุณธรรมและ

ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงานของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ 
(ITA Online) 
(มีนาคม–กันยายน ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุม 
รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก 
สพฐ. 
๒. ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทราบ (โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล และโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ)  
เพ่ือเตรียมรับการประเมิน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าอ าเภอ  
๔. ด าเนินการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล และโรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ 
๕. สรุปผลการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล และโรงเรียนคุณภาพประจ า
อ าเภอ ส่ง สพฐ.  
๖. รายงานผลการประเมิน ITA ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 
หมำยเหตุ: ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล และโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ 

๑ .  โ ร ง เ รี ย น กลุ่ ม เป้ าหมาย 
(โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรี ยนคุณภาพประจ า
อ าเภอ) รับฟังการชี้ แจงแนว
ทางการประเมิน ITA และเตรียม
รับการประเมินจาก สพท. 
๒ .  โ ร ง เ รี ย น กลุ่ ม เป้ าหมาย 
(โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
และโรงเรี ยนคุณภาพประจ า
อ าเภอ) รับการประเมิน  ITA  
จากคณะ กรรมการที่  สพท.  
แต่งตั้ง 
 
 

 

๑๒. การด าเนินการอ่ืนๆ ตาม
กิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต 
(กุมภาพันธ์–กันยายน ๒๕๖๒) 
 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมของ 
   ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  
   ๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
   ๑.๓ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
   ๑.๔ ผู้ เชี่ยวชาญด้าน ICT /ผู้ดูแลระบบ
ประเมิน ITA Online 
๒. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

๑.  ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดินทาง 
ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับ
ภูมิภาค  ของโรงเรียนที่ ได้ รับ 
การคัดเลือก 

 

 
 
 



๑๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 

ในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ก าหนดให้มีการรายงานผล 
การด าเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดท ารูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการ ดังนี ้

๑. กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วย 

๑.๑ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
รายละเอียดงบประมาณตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๗๘๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

๑.๒ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
รายละเอียดงบประมาณตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและ
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๒. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต รายเดือนและรายไตรมาส 
๓. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต รายเดือนและรายไตรมาส 
๔. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
๕. แนบภาพถ่ายการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

 ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยทุกรำยกำร

สำมำรถถัวจ่ำยได้ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

 
 

ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
เว็บไซต์ : www.uprightschool.net 
 

http://www.uprightschool.net/



