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ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำ
เอกสำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต และโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน  
ได้รับทรำบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม พร้อมทั้ง
รูปแบบและวิธีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 นี้ โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมตำมโครงกำรแบบออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต  
 ซึ่งในเอกสำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล  
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561                                            
มีรำยละเอียดของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้ งงบประมำณที่ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ  
จัดสรรต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน และมีแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีควำมเข้ำใจและด ำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรใช้งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำร
แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย หำกมี
ข้อผิดพลำดประกำรใด ขออภัยไว้ ณ โอกำสนี้ 
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สารบัญ 
หน้ำ 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า           ๑ 
  ควำมเป็นมำ         ๑ 
  วัตถุประสงค์         ๒ 
  เป้ำหมำย         ๓ 
  ระยะเวลำด ำเนินกำร        ๓ 
  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ        ๓ 
ส่วนที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๔ 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๑. กำรประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน ด้ำนควำมโปร่งใส (โรงเรียนต้นแบบและ ๔ 
     เครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐) 
 ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต      ๔ 
 ๓. บริษัทสร้ำงกำรดี        ๔ 
 ๔. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”      ๔ 
 ๕. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน     ๔ 
 ๖. กำรนิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต      ๔ 
 ๗. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน สพฐ.   ๔ 

    ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
๘. กำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen)      ๔ 
๙. กำรถอดบทเรียน (Best Practice)      ๕ 
๑๐. สื่อภำพยนตร์สั้นรณรงค์กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต           ๕ 
๑๑. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต     ๕ 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ๖ 
 ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑. กำรประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน ด้ำนควำมโปร่งใส (โรงเรียนต้นแบบและ ๖ 
     เครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐) 
 ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต      ๖ 
 ๓. บริษัทสร้ำงกำรดี        ๗ 
 ๔. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”      ๗ 
 ๕. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน     ๘ 
 ๖. กำรนิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต      ๙ 
 ๗. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน สพฐ.   ๙ 

    ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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๘. กำรสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen)      ๙ 
๙. กำรถอดบทเรียน (Best Practice)                ๑๐ 
๑๐. สื่อภำพยนตร์สั้นรณรงค์กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต            ๑๐ 
๑๑. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต     ๑๑ 

ส่วนที่ ๔ การายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ๑๒ 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการโรงเรียนสุจริต      1๒ 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ  
 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ                  
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

จากการที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ือประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง 

ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดย
ด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และ
ด้านการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดังนี้ 
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1) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

3) ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 75 เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคม  
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

4) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร้อยละ 75 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยละ ๗๕ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖) ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ปี 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 
และโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก าหนด ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ครบทุกโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 เอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                      
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) รวมทั้งโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก        
คอร์รัปชัน เพ่ือ 

2.1 เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ 
2.2 ทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามโครงการฯ จากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 รายงานผลการด าเนินงานได้ถูกต้องตามแบบ และทันตามเวลาที่ก าหนด 
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3. เป้ำหมำย 

    3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    จ านวน     ๒๒๕  เขต 

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

         3.2  โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต   จ านวน ๓๐,๗๑๗ โรงเรียน 

- โรงเรียนสุจริตต้นแบบ      จ านวน     ๒๒๕   โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐   จ านวน   ๓,๒๑๖  โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐   จ านวน   ๖,๔๓๒  โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3๐   จ านวน   9,648  โรงเรียน 
- เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4๐   จ านวน 1๑,๑๙๖  โรงเรียน 

              ๓.๓ โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน   จ านวน      ๒๒๕  โรงเรียน 

 

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

 

5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  

และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต) โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

5.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความตระหนักรู้และ
สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต  
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ส่วนที่ ๒ 

กำรจัดสรรงบประมำณแผนบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ  
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”  

(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1  
 

ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด 
จ ำนวนงบประมำณ  

: ต่อหน่วย  
๑. การประเมินโรงเรียนสุจริต

พระราชทาน ด้านความโปร่งใส 
(โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10) 

จัดสรรให้ โรง เรียนที่ ผ่ านประเมิน โรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ด้านความโปร่งใส ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียน
ด าเนินการถอดบทเรียนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
เผยแพร่ผลงานดังกล่าว 

5,000 บาท 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต          
เ พ่ือด า เนินการตามแผนปฏิบัติ การป้ องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

๑๐๐,๐๐๐ – 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. บริษัทสร้างการดี   จัดสรรให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม  

๒,๐๐๐ บาท 

๔. ค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน” 
(ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ 
STRONG) 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรม ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ให้แก่
แกนน านักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๓๐ และ 
40 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๕. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพ่ือ
ด าเนินงานกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชน ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๓๐ 
และ 40 

๕,๐๐๐ บาท 

๖. การนิเทศ ก ากับติดตาม
โรงเรียนสุจริต 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๗. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน  (Integrity 
& Transparency Assessment 
: ITA) 

จัดสรรให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน  

๒,๐๐๐ บาท 

๘. การสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

จัดสรรให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)   

๕,๐๐๐ บาท 
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กำรจัดสรรงบประมำณแผนบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ  
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”  

(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1  
 

ที ่ กิจกรรม รำยละเอียด 
จ ำนวนงบประมำณ  

: ต่อหน่วย  
๙. การถอดบทเรียน (Best 

Practice) 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพ่ือ
ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้ เกี่ยวกับการถอด
บทเรียน (Best Practice) ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ 

10,๐๐๐ บาท 

1๐. สื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์การ
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

สพฐ. จัดอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
๒๒๕ โรงเรียน เพ่ือเป็นวิทยากรแกนน าในการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  

5,000 บาท 

1๑. การด าเนินการอ่ืนๆ จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ. ฯลฯ 

๕0,๐๐๐ บาท 
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ส่วนที่ ๓ 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณและระยะเวลา
ในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
๑. การประเมินโรงเรียนสุจริต

พระร าชทาน ด้ าน คว า ม
โปร่งใส (โรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อย
ละ 10) 
(เมษายน–สิงหาคม ๒๕๖1) 

๑. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความ
โปร่งใส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เฉพาะ 
สพท. ที่มีโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสุจริต
พระราชทานฯ) 

๑. ด าเนินการถอดบทเรียนผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่ 
 
 

๒. ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้าน
ความโปร่งใส (โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
   ๒.๑ แจ้งโรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมิน 
   2.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
   ๒.3 ด าเนินการประเมิน 
   ๒.4 รายงานผลการประเมิน ตามแบบ ก. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net) 
หมำยเหตุ :  การประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน ด้านความโปร่งใส (โรงเรียน
ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 
10) ให้ สพท. ใช้งบประมาณที่ สพฐ. จัดสรร
ให้ในกิจกรรมอื่นๆ (ข้อ ๑๑.) 

๑. สมัครเข้ารับการประเมิน 
๒. เตรียมการรับการประเมิน 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน ส าหรับโรงเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกผลงานดังกล่าว 

๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
(กุมภาพันธ์–กันยายน ๒๕๖1) 

๑. ส่งผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต เข้ารับการประชุมจัดท า
แผนงาน / โครงการตามที่ สพฐ. ก าหนด
จ านวน ๒ คน 
๒. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจั ดท าแผนปฏิบั ติ ก ารป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานของสพท. 

 



7 
 

ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 

  

๓. ส่งแผนงาน/โครงการ ไปยัง สพฐ. เพ่ือรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
๔. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
จัดสรรจาก สพฐ. 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบ ข.  
ที่ สพฐ. ก าหนดซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต  
(www.uprightschool.net) 

 

๓ บริษัทสร้างการดี 
(มีนาคม – กันยายน ๒๕๖1) 

๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ ให้ด าเนินการบริษัท
สร้างการดี อย่างต่อเนื่อง 
๒. แจ้งเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๒๐  
ให้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี ที่ สพฐ. จัดและสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โครงการโรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net) 
๓. จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ 20  
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต (ตามข้อ 
๑.-๒.) 
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานบริษัทสร้าง
การดีของโรงเรียนสุจริตตามแบบ ค. ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

๑. ศึกษาแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒. จัดตั้งบริษัทสร้างการดี 

  ๓. ด าเนินงานตามกิจกรรมที่
ก าหนดในบริษัทสร้างการดี 
๔. รายงานผลการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดี ต่อ สพท.  ตาม
แบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
(www.uprightschool.net) 

๔ 
 
 
 

ค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ 
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 
(มีนาคม – กันยายน ๒๕๖1) 
 

1. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบ เตรียมการจัด
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ 
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ให้แก่แกนน า
นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๓๐ 
และ ๔๐ 
๒. แจ้งเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 3๐ 
และเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 4๐ ให้
คัดเลือกนักเรียนแกนน าเข้าค่ายเยาวชน “คน
ดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ 
STRONG) อย่างน้อย ๑๐๐ คน 

๑. โรงเรียนสุจริตต้นแบบและครู
แกนน าที่ผ่านการอบรมวิทยากร
ตัวคูณจากส านักงาน ป.ป.ช. และ
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจรติ
ที่ ผ่ า น การอบรมจ าก  สพฐ .
ด าเนินการจัดค่ายเยาวชน “คนดี
ของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ เยาวชน
ไทยหัวใจ STRONG) ให้แก่แกน
น านักเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ ๓๐ และ ๔๐ 

http://www.uprightschool.net/
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ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 

  

๓. ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบด าเนินการ
จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้
ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ให้แก่แกน
น านักเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 
๓๐ และ ๔๐ (ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัด
อบรมวิทยากรแกนน าให้กับครูปฐมวัย ครู
ประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาในแต่ละ 
สพท. แล้ว ซึ่งในปีนี้ ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดินจะจัดตามหลักสูตรการป้องกันการ
ทุจริตที่ ป.ป.ช. ก าหนดให้ 4 เรื่อง) 
๔. ส่งผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการป้องกันการ
ทุจริต ที่ สพฐ. จัดขึ้น 
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ร่วมกับ
วิทยากรแกนน าและโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  
จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้
ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ให้แก่แกน
น านักเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 
๓๐ และ ๔๐ 
๖. รายงานผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัว ใจ 
STRONG) ไปยัง สพฐ. ตามแบบ ง. ซึ่งสามารถ
ดาวน์ โหลดจากเว็บ ไซต์ โรง เรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 

๒. คัดเลือกและส่งนักเรียนแกน
น าเข้าค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) สพท. ละ อย่าง
น้อย ๑๐๐ คน 
๓. นักเรียนแกนน าที่ผ่านการเข้า
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
และวิทยากรตัวคูณไปขยายผล
ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น
เครือข่าย ร้อยละ ๓๐ และ ๔๐ 
๔. รายงานผลการเข้าค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ชื่อ 
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ไป
ยัง สพท. ตามแบบ ง. ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียน
สุจริต 
(www.uprightschool.net) 
 
 
 
 
 
 

๕ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
(มีนาคม – กันยายน ๒๕๖1) 

๑. แจ้งให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 
และ ๔๐ คัดเลือก ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
เอกสารคู่มือการด าเนินงาน ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ซึ่งสามารถ
ดาวน์ โหลดจากเว็บ ไซต์ โรง เรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) 
๒. สพท. รว่มกับโรงเรยีนสุจริตต้นแบบ จัดอบรม 
ชี้แจงบทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ 

๑ .  ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร คู่ มื อ ก า ร
ด าเนินงาน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน ตามจ านวนที่ก าหนดใน
คู่มือฯ 
๓. ส่ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชนเข้ารับการ
อบรม 
 

http://www.uprightschool.net/
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ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายงานผลการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ไปยัง สพฐ. ตาม
แบบ จ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

 
 
 
 
 

๔. มอบหมายภารกิจให้กับ ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน ด าเนินการ    
๕. รายงานผลการด าเนินงาน  ไป
ยัง สพท. ตามแบบ จ. ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net) 
 

๖. การนิเทศ ก ากับติดตาม
โรงเรียนสุจริต 
(มกราคม–กันยายน ๒๕๖1) 
 

๑.  จัดท าแผนและปฏิทินการนิ เทศ ก ากับ 
ติดตาม 
๒. ด าเนินการนิเทศโรงเรียนสุจริตตามแผน
และปฏิทินการนิเทศ ที่ก าหนด 
๓. รับการนิเทศจาก สพฐ. ส านักงานป.ป.ช. 
และส านักงบประมาณ 
๔. รายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามเป็น
ราย ไตรมาส  ไปยั ง  สพฐ .ตามแบบ ฉ .  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net) 

๑. รับการนิเทศ ก ากับติดตามผล
การด าเนินงานจาก สพท. สพฐ. 
ส านักงาน ป.ป.ช. และส านัก
งบประมาณ 

 ๗. การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เนินงานของโรง เรียน 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน   
(Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) 
(มีนาคม–กันยายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุม 
รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก 
สพฐ. 
๒. ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้โรงเรียน 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชันทราบ 
เพ่ือเตรียมรับการประเมิน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA โรงเรียน 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน  
4. ด าเนินการประเมิน ITA โรงเรียน สพฐ.  
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
5. สรุปผลการประเมิน ITA โรงเรียน สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ส่ง สพฐ. ตาม
แบบ ช. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

๑. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอร์รัปชัน รับฟังการ
ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
และเตรียมรับการประเมินจาก 
สพท. 
๒. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอร์ รัปชัน  รับการ
ประเมิน ITA จากคณะ กรรมการ
ที่ สพท.  แต่งตั้ง 
 
 

 

๘. การสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 
(มีนาคม–กันยายน 2561) 

1. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบส่งบุคลากร
โรงเรียนละ 3 คน (ผู้บริหาร 1 คนและครู 2 คน) 

1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ จ านวน 3 คน (ผู้บริหาร 
1 คนและครู  2 คน)  เข้ ารั บ 

http://www.uprightschool.net/
http://www.uprightschool.net/
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ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างส านึก
พลเมือง (Project Citizen)  
2. นิเทศติดตามการด าเนินงานสร้างส านัก
พลเมือง (Project Citizen)  ของโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ  
3. แจ้งโรงเรียนสุจริตต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรม 
Symposium ที่ สพฐ. จัด 

การอบรมเชิ งปฏิบัติการสร้ า ง
ส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
จาก สพฐ. 
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมด าเนินการ
ขยายผลให้ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนได้ทราบ  
3 .  โ ร ง เ รี ย นด า เ นิ น ก า ร จั ด
กิจกรรมสร้ างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) ตามคู่มือที ่สพฐ. 
จัดท าขึ้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
จาก เ ว็ บ ไซต์ โ ร ง เ รี ยนสุ จริ ต 
(www.uprightschool.net) 
4. รับการนิเทศจาก สพท. 
5. โรงเรียนสุจริตต้นแบบเข้าร่วม
กิจกรรม Symposium ตามที่ 
สพฐ. ก าหนด 

9. การถอดบทเรียน (Best 
Practice) 
(มีนาคม–กันยายน 2561) 

๑. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอด
บทเรียน (Best Practice) ให้แก่ผู้บริหารและ
ครเูครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐  
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Symposium) การถอดบทเรียน (Best 
Practice) ให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ร้อยละ ๑๐ 
3. คัดเลือก Best Practice ดีเด่นของ
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน อย่างละ 1 ผลงาน
เพ่ือเป็นตัวแทนของ สพท. เข้าร่วม 
Symposium ระดับ สพฐ. 
4. รายงานผลการคัดเลือกไปยัง สพฐ. ตาม 
แบบ ญ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

1. โรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐ ส่ง
ผู้ บ ริ ห า รและครู เ ข้ าประชุ ม
เกี่ยวกับการถอดบทเรียน (Best 
Practice) ที่ สพท. จัด 
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ด าเนินการถอดบทเรียน (Best 
Practice) 
3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
เข้ าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ (Symposium) ที่ สพท. 
จัดเพ่ือรับการคัดเลือกผลงาน
ดีเด่น  
4. โรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐  
ที่ ได้ รับการคัด เลือกการถอด
บทเรียนดีเด่น (Best Practice) 
จากสพท. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Symposium) ระดับ สพฐ. 

10 สื่อภาพยนตรส์ั้น รณรงค์การ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
(มีนาคม–กันยายน 2561) 

1. คัดเลือกครูตัวแทนจากโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบหรือจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
ร้อยละ 10 ที่มีความพร้อมทางด้าน ICT  

1. โรงเรยีนที่มีครูที่ได้รับการคัดเลือก
จาก สพท. ส่งครูเข้ารับการอบรมการ
ผลิตสื่อภาพยนตรส์ั้น จาก สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม / ระยะเวลำ 
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

สพป. / สพม. โรงเรียน 
เขตละ 1 คนเพ่ือเข้ารับการอบรมวิทยากร
แกนน าการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จาก สพฐ. 
2. ส่งครูที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการอบรม
วิทยากรแกนน าการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 
จาก สพฐ. 
3. ครูที่ผ่านการอบรมเป็นวิทยากรแกนน า
ร่วมกับ สพท. จัดอบรมขยายผลการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้น ให้ครูและนักเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10  
4. แจ้งให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง 
สพฐ. เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้
เหลือ 100 เรื่อง (โรงเรียนที่ ได้รับการ
คัดเลือก ครู และนักเรียนจะได้รับการพัฒนา
ต่อยอดในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จาก 
สพฐ.) 
5. นิเทศ ติดตามการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 

2. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
ร้อยละ 10 ส่งครูและนักเรียนเข้า
รับการอบรมการผลิตสื่อภาพยนตร์
สั้นจาก สพท. 
3. นักเรียนด าเนินการผลิต 
สื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์การ 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
4. โรงเรียนส่งผลงานการ 
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นเข้ารับการ
คัดเลือกจาก สพฐ. 
5. โรงเรียนที่มีผลงานได้รับการ
คัดเลือกระดับ สพฐ. ส่งครูและ
นักเรียนเข้ารับการพัฒนาต่อยอด
ในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จาก 
สพฐ. 

11 การด าเนินการอ่ืนๆ ตาม
กิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต 
(กุมภาพันธ์–กันยายน ๒๕๖1) 
 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมของ 
   1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  
   1.๒. ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
   1.3 ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  
2. ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน (โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10) 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

- 
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ส่วนที่ ๔ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล 

ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ก าหนดให้มีการรายงานผล 
การด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดท ารูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมไว้ 
ในภาคผนวก ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1.1 รายงานกิจกรรมตามไตรมาส 
1.2 รายงานกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นรายกิจกรรม 
1.3 รายงานผลแต่ละกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
1.4 แนบภาพถ่ายการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

2. โรงเรียน 
2.1 รายงานกิจกรรมตามไตรมาส 
2.2 รายงานกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นรายกิจกรรม 
2.3 รายงานผลแต่ละกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
2.4 แนบภาพถ่ายการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 

ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
เว็บไซต์ : www.uprightschool.net 


