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คํานํา 

  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา นําเสนอ 

สภาพการณทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย ขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการดําเนินงานเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมถึงการวิเคราะหผล

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA Online) สวนท่ี 2

นําเสนอ บริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและนโยบายท่ีเก่ียวของ สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการตอตาน    

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

3. การดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (ITA Online) 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได

กํากับ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) มีผล         

การดําเนินงานตามเอกสารรายงานการกํากับติดตามการด่ําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563   รอบ 6 เดือน  ดังรายละเอียดในเอกสาร 

                                            

                                                         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

            เมษายน  2563 
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สารบัญ 

            หนา 

 คํานํา 

 สารบัญ 

 1.รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต      4 

             ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 

 2.ผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรม          6 

 3.รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต               10 

   ประจําปงบประมาณ 2563     

4.แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563      17 
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รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 กิจกรรมการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริต 

-   

1 การจัดแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของ

สพป.เชียงใหม เขต 1 ประจําป  

งบประมาณ 2563 

- 

บูรณาการในงบ 

สพป.เชียงใหม 

 เขต 1 

- 1.ประชุมการจดัทําแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาการศึกษา ประจําป 

2563   โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 และ

กําหนดโครงการ/แผนงานการปฏบัิติการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ 2563   ในระหวางวันท่ี 21-22 ตุลาคม 2563 

2. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PlC สู องคกร

แหงนวัตกรรม ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมลานเงิน สพป.

เชียงใหม เขต 1 

กลุมอํานวยการ 

-นางสาวพัชรี สิงหนอย 

นักประชาสัมพันธ 

ชํานาญการ 
 

กลุมนิเทศ ตดิตามฯ 

นายศิริพงษ นวลแกว 

ผอ.กลุมนิเทศฯ 

 

2 การสรางความตระหนักรู เขาใจ

เขาถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ 

กลาวคําปฏญิญาเขตสจุริต ทุก

เชาวันจันทร 

- - 1.ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ทํากิจกรรมรวมกันทุกเชาวัน

จันทร และทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรืออบรม เพ่ือเปนการแสดงความ

จงรักภักดีและปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มี 5 

ข้ันตอนดังน้ี  

1. เคารพธงชาติ  2. สวดมนตไหวพระ 3. กลาวคําปฏญิญา  4. รองเพลง

สรรเสริญพระบารมี  5.รองเพลงสดุดีจอมราชา   

กลุมอํานวยการ 

-นางสาวเทพี กับปุละวัน 

ผอ.กลุมอํานวยการ 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 กิจกรรมการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริต 

-   

3 การสรางความตระหนักรู เขาใจ

เขาถึงเขตสุจริต : การเสริมสราง

ความรูกฎหมายและวินัยเชิง

บวกสูสถานศึกษา 

- - 1.กลุมกฎหมายและคดี สพป.เชียงใหม เขต 1  ใหความรูตามโครงการ

เสรมิสรางความรู กฎหมายและวินัยเชิงบวกสูสถานศึกษาเพ่ือแกไข

ปญหาการกระทําผิดวินัย จรรยาบรรณ และการทุจรติและประพฤติมิ

ชอบใหกับสถานศึกษา เครือขายอําเภอเมือง 1 เครือขายอําเภอเมอืง 2 

เครือขายอําเภอดอยสะเก็ด เครือขายอําเภอสันกําแพง และเครือขาย

อําเภอแมออน ของ สพป.เชียงใหม เขต 1   

กลุมอํานวยการ 

-นางกนกเรขา บุณยรัตน 

ผอ.กลุมกฎหมายและคด ี
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กิจกรรมเชาวันจันทร –เขตสุจริต 

สพป.เชียงใหม เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 

ประจําวันจันทร ท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

>>>ดร.รตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 นําขาราชการและลูกจาง

ในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยรวมกันรองเพลงชาติไทย ไหวพระสวดมนต กลาวคําปฏิญาณสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขตสุจริต รองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา สัปดาหนี้ดําเนินกิจกรรมโดย 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ จัดข้ึนทุกเชาวันจันทร ตอจากนั้น ดร.รตนภูมิ โนสุ ไดพบปะ ชี้แจงขอราชการสําคัญประจํา

สัปดาหใหแกบุคลากรในสังกัด จัดข้ึน ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1 
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แผนปฏิบัติการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่  3 
(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก 
ให้มวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 
บทน า น าเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2
น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนส าเร็จเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
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 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 
การโอนจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

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

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต(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 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา  เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  

ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ    
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จ านวน  21,036 คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
จ านวน  1,517 คน 
3. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จ านวน  87 โรงเรียน  
ประกอบด้วย     1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน      11 โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน      24 โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน      25 โรง 
 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40    จ านวน      26 โรง 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2563 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม -ตัวช้ีวัด –เป้าหมาย –งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 200 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 200 10,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัทสร้างการดี 
สู่ Marketing 4.0 

โรงเรียนทีด่ าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการบริษัท
สร้างการ และ
ค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน
ผลก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

โรงเรียน 86 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดี
ของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ 

คน 200 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีน 
ที่ด าเนินกิจกรรม
สร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 

โรงเรียน 100 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่
สังคม 
 
 

ผลงาน 50 10,000   
 

      กลุ่มนิเทศ 
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7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น า
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 86 30,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 
และ PLC การขับเคลื่อน
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ km-cm1.net 

จ านวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลการจัดการเรยีน
การสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้

โรงเรียน 86 30,000        
 

 กลุ่มนิเทศ 

9. การตดิตามและประเมินผล
การใช้หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียน
ที่น าหลักสตูร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการ
สร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต จติส านึก 
สาธารณะ  สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน 
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

ร้อยละ 100 10,000  
 

    
 

  กลุ่มนิเทศ 
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10. กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรยีนที ่
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรยีนด้วย
ความโปร่งใส และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 5 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

11. กิจกรรมพัฒนานวตักรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ 

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
การบูรณาการและ
มีความเช่ือมโยงกัน 
ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนเกดิ
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 
 

86 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 

12. กิจกรรมนเิทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

โรงเรียน 86 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 
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13. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 …….................. 
 

         

13.1 กิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
     1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประกาศ
เจตนารมณ/์ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 
    2) กิจกรรมประชุมช้ีแจง
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

 
 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต  
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

34,000 
 
 
 

 

         
 
 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 
 
 
 
2) กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
การตอบแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประจ าปี 2563 
 
 
 
    3) กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องการและ
ปราบปรามการทุจริจ ประจ าปี 
2563 
................................................ 

แนวทางการประมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
3) กลุ่ม
อ านวยการ 

13.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปช่ัน” 
และกิจกรรมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 
................................................ 

 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต  

 
 

ร้อยละ 

 
 

85 

 
 

40,000 

 
 

        
 
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

13.3 กิจกรรมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ  
    1) กิจกรรมท าความดีเพื่อ
สังคม การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
และการต่อต้านการทุจรติใน
องค์กร 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
มีจิตส านึก
สาธารณะ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ท าความดีเพื่อสังคม 
 

 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษาและ
กลุ่ม
อ านวยการ 
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    2) กิจกรรมสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นใหผู้้มีส่วนไดส้่วน
เสียได้รูส้ึกมสี่วนร่วมเป็นหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต 
................................................ 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
และผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียสามารถเข้าถึง
สื่อได้ง่าย 
 

ร้อยละ 
 

85 10,000 กลุ่ม
อ านวยการ 
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์และ 
กลุ่ม ICT 

13.4 กิจกรรมเสรมิสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 15,000  
 

       กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลและ
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่ม ICT 

15. กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อ
รองรับการประเมิน ITA 
 
 
 
 
 

ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรบั
การประเมิน ITA 
 
 

ร้อยละ 100 10,000  
 

       กลุ่ม ICT 
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16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  95 10,000  
 

       กลุ่ม ICT 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  95 10,000   
 

      กลุ่ม ICT 

รวม 400,000           
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 400,000   
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 400,000  
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

  
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

200,000 

 1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

100,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

10,000 
 กลุ่มนิเทศ 

1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

10,000 
 กลุ่มนิเทศ 

1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 30,000  กลุ่มนิเทศ 
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 30,000  กลุ่มนิเทศ 
1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 10,000  กลุ่มนิเทศ 
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

10,000 
 กลุ่มนิเทศ 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 70,000 กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 30,000  กลุ่มนิเทศ 
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 30,000  กลุ่มนิเทศ 
2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10,000  กลุ่มนิเทศ 

3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 10,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส 10,000  กลุ่มนิเทศ 
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4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 20,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต 10,000  กลุ่มนิเทศ 
4.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000  กลุ่มนิเทศ 

 

กิจกรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

200,000  

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

150,000 
กลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง 

5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 150,000 
กลุ่ม

อ านวยการ 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 50,000 กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000  กลุ่ม ICT 
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 10,000  กลุ่ม ICT 
6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15,000  กลุ่ม ICT 
6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 15,000  กลุ่ม ICT 

รวมทั้งสิ้น 400,000 
 

 

 
                                          

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                  ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ   
         (นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย)          (นายอวยชัย  ศรีตระกูล) 
 ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบตัิราชการแทน 
                                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
  

 
 

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 (.........................................) 

 ต าแหน่ง ............................................... 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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