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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2564

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สำนักงานเขตสุจริต )ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณบูรณาการ(ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต)
1. หลักการและเหตุผล
ด ว ย รั ฐ บาลได จ ั ด ทำยุ ท ธศาสตร ช าติ ๒๐ ด า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพคนด า นที่ ๓
ในการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และดานที่ ๖ ดานการปรับพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ . ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ“สรางความ
ตระหนักรู” เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมในสถานศึกษา ภายใต
กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลง ปลูก
จิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะคุณลักษณะ ๕ ประการ ของ
โรงเรียนสุจริตเพื่อเปนการมุงตอบสนอง ตอยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ 2560 –. ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาตินโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร
ชาติวาดวย
การปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกับเยาวชน ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ ดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียสุจริต)เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการวางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมและการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุก
ชวงวัยมุงเนนการปรับพฤติกรรมทุกระดับ“คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที ่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาเปน ประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอาย
ตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยตอการทุจริตและเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
การสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตของหนวยงานในสังกัดเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยฃนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะการสงเสริ มวั ฒนธรรมสุ จริต ผ านหลักสูตรการศึกษาตานทุจริตศึกษา เพื่อปฏิร ูป “พลเมืองไทย
ในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
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2. วัตถุประสงค
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1. เพื่อใหบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนรวม
ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสูการเปนบุคคลตนแบบ
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานเปน ไปตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลั กษณ
คอรรัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
3. เสริ มสร า งภาพลั กษณ ที ่ ดี ในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการทำงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
ตั วชี ้ วั ด : รอยละของบุ คลากรสำนักงานเขตพื ้น ที ่การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต ๑
มีความรูความเขาใจ คานิยม และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใชหลักธรรมาภิบาล (ไมนอยกวาร อยละ
100)
ตัวชี้วัด : คาเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตออนไลน
(ITA Online) ผานการประเมิน รอยละ 85
3.2 เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ บุ ค ลากรสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑
มีความรูความเขาใจ คานิยม และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓.๒.๒ บุ ค ลากรสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑
รับการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และจัดทำโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ
1. จัดทำประกาศเจตจำนง 2 ภาษา และมาตรการปองกันการทุจริต เพื่อลงประกาศ และนำขึ้นเว็ปไซด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประชุมทำความเขาใจในการรับการประเมิน
3. รับการประเมินเขตพื้นที่สุจริตออนไลน
3.1 วางแผนการดำเนินงาน จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน
3.2 จัดประชุม วิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรค
3.3 ประชุมชี้แจงการทำแบบประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และทำความเขาใจกับผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
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3.4 เตรียมงานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
3.5 ตรวจสอบความถูกตองของตัวชี้วัด และนำลงสูเวปไซด
3.6 นำผลการประเมินมาวิเคราะห วิเคราะหประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตพื้นที่สุจริต โดยการอบรมสรางความตระหนักใหผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ไดมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสูการเปนบุคคล
ตนแบบ โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
ผูเชี่ยวชาญดานการมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนรวม
ซึ่งเปนบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการถายทอดความรู
กิจกรรมที่ 3 การแสดงเจตจำนงตอตานการทุจริตและความโปรงใสในการทำงาน
1. โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน ในการประกอบกิจกรรมหนาเสาธง เพื่อแสดงเจตจำนง
ตอตานการทุจริตและความโปรงใสในการทำงาน
2. ปายสรางความโปรงใสในการทำงาน และสรางตระหนักรู ปลุกจิตสำนึกในการทำงาน
3. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปลูกฝงคุณธรรมใหนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ไดรับการ
ปลูกฝง มีคุณธรรม
กิจกรรมที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร
(ดำเนิงานโดยใชงบประมาณอื่น)
1. ประชุมวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทำโครงการ
2. จัดทำโครงการ ฯ
3. ดำเนินการตามโครงการ
๓.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”
๓.2 บูรณาการการศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินที่เปนเลิศ ณ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564
4. รายงานการใชจายผานระบบ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
5. ผลการเบิกจาย เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจาย(บาท)
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
แผน
ผล
แผน
ผล
รอยละ
กิจกรรม : สรางความรูความเขาใจ
รอยละ รอยละ 25,000 25,000 100
ดำเนินการ
คานิยม และการปฏิบัติงานปองกัน
100
99
แลวเสร็จ
การทุจริต
ตัวชี้วัดกิจกรรม : บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
มีความรูความเขาใจ คานิยม และ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช
หลักธรรมาภิบาล ไมนอยกวารอยละ
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม : ประเมินเขตพื้นที่สุจริต
ออนไลน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน
(ITA Online) ไมนอยกวารอยละ
กิจกรรม : การแสดงเจตจำนงตอตาน
การทุจริตและความโปรงใสในการ
ทำงาน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความ
โปรงใสในการทำงาน และสรางความ
ตระหนักรู ปลุกจิตสำนึกในการทำงาน
ไมนอยกวารอยละ

ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจาย
หมายเหตุ
แผน
ผล
แผน
ผล
รอยละ
รอยละ รอยละ 12,950 12,670 97.83
85
84.15

รอยละ รอยละ
100 100

112,050

111,850 99.82

ผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตสรุปไดดังนี้
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขตพื้นที่สุจริต โดยการอบรมสรางความตระหนักใหผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ไดมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสูการเปน
บุคคลตนแบบโดยวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
ผูเชี่ยวชาญดานการมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนสวนรวม
ซึ่งเปนบุคลากที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการถายทอดความรู ผานระบบ Zoom เมื่อ วันที่ 17
กันยายน 2564
3. จัดประฃุมการประเมินเขตพื้นที่สุจริตออนไลน ทำความเขาใจใหบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ไดเขาใจ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
4. จัดประชุมบูรณาการ เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการจัดกิจกรรมบางอยางไม
สามารถทำได จึงไดมีขอสรุป คือ
4.1 ปายสรางความโปรงใสในการทำงาน และสรางตระหนักรู ปลุกจิตสำนึกในการทำงาน
4.2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปลูกฝงคุณธรรมใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อใหนักเรียน ไดรับ
การปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ
5. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment
Online: ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนำขอเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการปองกันการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย
และในระดั บ ปฏิ บั ติ พร อมทั ้ งนำผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงและพัฒ นากระบวนการการปฏิบ ัติงาน สรุปผล
การประเมินไดดังนี้
1) ผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 84.15 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานอยูในระดับ B โดย ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100
สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 50.00
2) ผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปนรายตัวชี้วัด ซึ่งไดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และจากเอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเฉลี่ย 99.72 อยูในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนเฉลี่ย 96.47 อยูในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ไดคะแนนเฉลี่ย 99.74 อยูในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเฉลี่ย 98.95 อยูในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเฉลี่ย 99.35 อยูในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเฉลี่ย 98.61 อยูในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเฉลี่ย 97.68 อยูในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนเฉลี่ย 100 อยูในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเฉลี่ย 74.34 อยูในระดับ C
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเฉลี่ย 50.00 อยูในระดับ E
3) ผลการวิเคราะหตามคาน้ำหนักคะแนนของแตละแหลงขอมูล พบวา แบบประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ มี ส ั ดส วนค าน้ำหนักคะแนนสูงสุด ไดแก แบบ IIT มีคาน้ำหนักคะแนน 29.65
(คิดเปนรอยละ 98.83) รองลงมา ไดแก แบบ EIT มีคาน้ำหนักคะแนน 29.63 (คิดเปนรอยละ 98.76) และ
แบบ OIT มีคาน้ำหนักคะแนน 24.87 (คิดเปนรอยละ 62.17) มีสัดสวนคาน้ำหนักคะแนนต่ำสุด
6. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
7. ผลการดำเนินงานของโครงการ
7.1 ผลผลิต
1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขารวมกิจกรรม
เสริมสราง ความซื่อสัตยสุจริต และธรรมาภิบาล รอยละ 100
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของหนวยงาน รอยละ 100
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7.2 ผลลัพธ
1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีคานิย ม
ความซื่อสัตย สุจริต และดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
2) ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 ดำเนิน งานโดยยึดหลัก ธรรมาภิ บ าล บริห ารงานด วยความโปรงใส
ตรวจสอบได
9. งบประมาณ
9.1 งบประมาณที่ไดรับ จำนวน 150,000 บาท
9.2 งบประมาณที่ใชจริง จำนวน 149,520 บาท
10. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเปนต องงด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเปนกลุม หรือการรวมตัวกันของคนหมูมาก เนื่องจาก มีความเสี่ยงตอการแพรระบาด
ของโรค สงผลใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
แนวทางการแกปญหา และขอเสนอแนะ
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะ กระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ ใหครูผูสอนไดมีสื่อการเรียนการสอนที่จะทำใหนักเรียนรู โดยมอบ
สื่อใหกับทุกโรงเรียน จำนวน 176 โรงเรียน
11. ผูรายงาน นางปรีชยา ยาวุธ ตำแหนงศึกษานิเทศก ชำนาญการ
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ภาพประกอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผูอำนวยการ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรอมดวย
นางสาวกัลยาณี นรสิงห นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผูอำนวยการฯ นำคณะบุคลากรและผูอำนวยการโรงเรียน
ทีมงานโรงเรียนสุจริต กลาวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
ภาพประกอบการโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
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ภาพประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร
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ภาพประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร
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โครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต )
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณบูรณาการ(ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต)
1. หลักการและเหตุผล
ดวย รัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนดานที่ ๓ ในการ
ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และดานที่ ๖ ดานการปรับพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับ ที่1 2 (พ.ศ . ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสรางกลไก “ยับ ยั้ง” และ“สรางความตระหนั ก รู ”
เพื่อปองกันการทุจริต ที่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมในสถานศึกษาภายใตกรอบแนวคิด
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริตเพื่อเปน
การมุงตอบสนอง ตอยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๘๐) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ 2560 –. ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาตินโยบายเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตรชาติวาดว ยการ
ปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชน ใหเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึ กษา จึงดำเนินโครงการเสริมสรางคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียสุจริต)เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก
ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปน
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมและการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัยมุงเนนการปรับ
พฤติกรรมทุกระดับ“คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ
แยกแยะไดวาเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตและเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและ
คานิยมสุจริตของหนวยงานในสังกัดเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยฃนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผานหลักสูตรการศึกษาตานทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น
สามารถทำหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมาย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใชธรรมาภิบาลใหผูบริ หาร
โรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือขายโรงเรียนสุจริต
2. เพื ่ อเสริ มสร า งคุ ณลั ก ษณะโรงเรี ย นสุจ ริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีว ิน ัย ซื่อสัตยส ุจ ริ ต อยู
อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ใหผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย
โรงเรียนสุจริต
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3. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
3.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : รอยละผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือขายโรงเรียนสุจริตจำนวน
176 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจ การนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชใน
การจัดการเรียนการสอน (ไมนอยกวารอยละ 100)
ตั ว ชี ้ ว ั ด : ค า เฉลี ่ ย การการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของสถานศึ กษา
(ITA Online) ในสังกัด ผานการประเมิน รอยละ 85
3.2 เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือขายโรงเรียนสุจริตจำนวน 176
โรงเรียน มีความรูความเขาใจ คานิยม และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓.๒.๒ ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือขายโรงเรียนสุจริต
มีการเสริมสรางคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ
4. การดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)ใหกับสถานศึกษาในสังกัด
1. ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่ เขารวมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา ตามที่ สพฐ.กำหนด รวมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
2. สงแผนขับเคลื่อนฯ ไปยัง สพฐ. เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3. ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
4. รายงานผลการดำเนินงานผานทางเว็บไซดโครงการโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 2 การถอดบทเรียน (Best Practice)ผูบริหารและครูผูสอน
1. แจงโรงเรียนสุจริตดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) อยางตอเนื่องตามแนวทางการถอด
บทเรียน Best Practice ของผูบริหารและครูผูสอน
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน
3. คัดเลือก ผลงานเพื่อเปนตัวแทนของสำนักงานเขต
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน
1. การขยายผลการจัดทำบริษัทสรางการดี โดยใหโรงเรียนเปนตนแบบมานำเสนอ และรูปแบบการจัดทำ
บริษัท
2. ดำเนินการประเมินเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ หองประชุมมงคลวราจารย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผูรวมกิจกรรมผูบริหาร ครู และนักเรียน รวมนำเสนอผลงาน คือโรงเรียนวัด
จำปา ตัวแทนของสำนักงานเขตที่นำเสนอผลงานในระดับภูมิภาค
3. รายงานสรุปภาพรวมของสพป.พระนครศรีอยธยา เขต 1
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online)
1. แจงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขารวมรับฟงนโยบายซักซอมความเขาใจ
2. โรงเรียนเขารวมดำเนินการเตรียมขั้นตอนการประเมิน โดยเตรียมระบบรองรับ
แบงเปน 3 สวน คือ
1) แบบประเมินแบบรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
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2) แบบประเมินแบบรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)
3) การเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT)
3. ดำเนินการโดยการประชุมชี้แจงทุกโรงเรียน จัดทำเวปไซดของโรงเรียน พรอมสงขอมูลใหกับ
ผูรับผิดชอบของสพฐ. เพื่อตรวจสอบและลงระบบ
กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต ( Anti-Corruption Education )
1. แจงทุกโรงเรียนเขารวมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ตามที่ สพฐ.กำหนด
2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และรวมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น รวมกันระดมความคิดในการจัดทำ
หลักสูตร และจัดทำประกาศ เผยแพรใหกับทุกโรงเรียน
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนิน ในภาคเรียนที่ 2
4. สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 การเก็บขอมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน
ดำเนินการโดย สพฐ.สุมกลุมตัวอยาง 19 โรงเรียน และไดดำเนินการสงขอมูลใหกับทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเสริมสรางสำนึกพลเมือง
โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห ไดสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเปนตนแบบ และ
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานระบบ Zoom เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2564
5. ผลการเบิกจาย เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจาย(บาท)
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
แผน
ผล
แผน
ผล
รอยละ
กิจกรรม : การขยายผลการดำเนิน
รอยละ รอยละ
9,000
0
0 ดำเนินการ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
100
99
แลวเสร็จ
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)ใหกับ
สถานศึกษาในสังกัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผูบริหารและครู
เขาใจ การดำเนินโครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรม : การถอดบทเรียน (Best
รอยละ รอยละ 10,000
0
0
ประเมิน
Practice)ผูบริหารและครูผูสอน
100
90
ออนไลน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : คัดเลือก ผลงานเพื่อ
เปนตัวแทนของสำนักงานเขตไปแขงใน
ระดับภูมิภาค
กิจกรรม : กิจกรรมบริษัทสรางการดี
รอยละ รอยละ 20,000 20,000 2.27 จัดสรรให
100
20
4โรงเรียน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมไดอยางเปน
รูปธรรม
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โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน (ITA Online)
ตัวชี้วัดกิจกรรม : รอยละโรงเรียนทุก
โรงเรียนสามารถสรางเว็ปไซดของ
โรงเรียนได
กิจกรรม : การขับเคลื่อนหลักสูตรตาน
ทุจริต
ตัวชี้วัดกิจกรรม : รอยละของ
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา ตามที่ สพฐ.กำหนด
กิจกรรมที่ : การเก็บขอมูลการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตยสุจริตของ
นักเรียน
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง ดำเนินการสงขอมูลใหกับ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจกรรมที่ : กิจกรรมเสริมสรางสำนึก
พลเมือง
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงเรียนตนแบบ
สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางสำนึก
พลเมือง ผานระบบออนไลน

ผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจาย
แผน
ผล
แผน
ผล
รอยละ
รอยละ รอยละ 16,000 16,000 100
100 100

รอยละ รอยละ
100 100

12,000

10,500

87.5

รอยละ รอยละ
100 100

5,700

5,700

100

รอยละ รอยละ
100 100

10,000

10,000

100

หมายเหตุ

จัดสรรให
โรงเรียน
ชลประทาน
อนุเคราะห

ผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตสรุปไดดังนี้
1. กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)ใหกับสถานศึกษาในสังกัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการความรวมมือในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผูเขารวมประชุม คือ ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต จำนวน 176 คน วิทยากร คือ นายวัชรวิทย ครุรัฐปยสกุล ผูอำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม
และผูแทนโรงเรียนตนแบบ นางกมลพร ภูมิพลับ ครูโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห ไดมาใหความรู ผานระบบ
Zoom เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ หองมลคลวราจารย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. การถอดบทเรียน (Best Practice) ผูบริหารและครูผูสอนและบริษัทสรางการดี ดำเนินการคัดเลื อก
Best Practice ผานระบบออนไลน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ไปแขงขันระดับภูมิภาค
2.1 กิจกรรมที่รวมแขงขัน คือบริษัทสรางการดี คือโรงเรียนวัดจำปา กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
โรงเรี ย นชลประทานอนุ เ คราะห ซึ ่ ง ทั ้ ง 2 โรงเรี ย น ได เ ข า ร ว มกิ จ กรรม ณ โรงแรม เอวาน า บางนา
กรุงเทพมหานคร
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2.2 จัดสรรงบประมาณ ใหกับโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน เพื่อตอยอดการดำเนินกิจกรรมบริษัทสราง
การดี โรงเรียนละ 5,000 บาท ไดแก
- โรงเรียนวัดจำปา
- โรงเรียนวัดหนองไมซุง
- โรงเรียนวัดเจริญธรรม
- โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห
3. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต
3.1 แจงผูบริหารและผูประสานงานของสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 19 โรงเรียน สำหรับ
การเก็บขอมูลการประเมิน เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผาน ZOOM ในวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อสรางความเขา ใจเกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ ของ
การประเมิ น กรอบแนวคิ ดและเครื ่ องมื อที่ใชในการประเมิน กลุมตัว อยางและวิธ ีไดมาซึ่งกลุมตัว อยางใน
การประเมิน การใชงานระบบการประเมินในการเก็บขอมูลและประมวผลขอมูล
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และรวมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น รวมกันระดมความคิดในการจัดทำ
หลักสูตร และจัดทำประกาศ เผยแพรใหกับทุกโรงเรียน
4. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online)
4.1 โดยการสราง ความรู ความเขาใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ใหกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีฐานขอมูลในการจัดทำใน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ผานมา ทั้งนี้ เพื่อให การดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถดำเนินการได ใหครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริตของโรงเรียน ทุกโรงเรียนละ ๑ คน เขารวมประชุมผานแอพพลิเคชั่น Zoom เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น
4.2 ใหโรงเรียนเขาไปเปดระบบ เว็ปไซด ของโรงเรียน รายงานผลให สพฐ. และสามารถรายงานทันเวลา
ทำใหคะแนน การประเมินของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดระดับคะแนน 5
6. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
7. ผลการดำเนินงานของโครงการ
7.1 ผลผลิต
1) ผูบ ริหารโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขารวมกิจกรรมเสริมสราง ความซื่อสัตยสุจริต และธรรมาภิบาล รอยละ
100
2) นักเรียนมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตอยูอยาง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ รอยละ 100
7.2 ผลลัพธ
1) ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย น ข า ราชการครูและบุคลากรในโรงเรีย นในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขารวมกิจกรรมเสริมสราง ความซื่อสัตยสุจริต และธรรมาภิบาล
2) ผู  บ ริ ห าร ครู ผ ู  ส อน บุ คลากร และนักเรี ย นในสั ง กั ดสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3) โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 ผ า น
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online)
9. งบประมาณ
9.1 งบประมาณที่ไดรับ จำนวน 90,000 บาท
9.2 งบประมาณที่ใชจริง จำนวน 62,200 บาท
10. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเปนตองงดจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเปนกลุม หรือการรวมตัวกันของคนหมูมาก เนื่องจาก มีความเสี่ยงตอการแพรระบาด
ของโรค สงผลใหผลการเบิกจายไมเปนไปตามแผน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19)
11. ผูรายงาน นางปรีชยา ยาวุธ ตำแหนงศึกษานิเทศก ชำนาญการ
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