๑

แนวทางการดาเนินงาน
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วย รัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง
ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ และด้ า นที่ ๖ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ในการการต่อ ต้านการทุ จริต และประพฤติ มิช อบ สอดคล้ องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”
เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสาคัญของ
การเตรี ย มการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึง ดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูก
จิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูก
และปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริ ต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบูรณา
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดาเนินงาน ๓
แนวทาง ประกอบด้วย ๑) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ๒) ป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ๓) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมสาคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้

๒
๑.
๒.
๓.
๔.

การดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของสถานศึ ก ษาและส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
๑. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๖)
๒. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๖)
๓. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การสร้ า งวัฒ นธรรมและค่ า นิ ย มสุ จริ ต ของหน่ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ น าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทุกรูป แบบ โดยเฉพาะการส่งเสริ มวัฒนธรรมสุจริตผ่ านหลั กสู ตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

๓

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้ กับนักเรียน ครู ผู้ บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร การจั ด การของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายโครงการ
นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
๑. นักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๖,๖๕๓,๑๖๐ คน
๒. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน ๕๓๔,๘๑๔ คน
๓. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๒๙,๘๗๑ แห่ง ประกอบด้วย
๑) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
จานวน ๒๒๕ โรง
๒) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐
จานวน ๓,๒๑๖ โรง
๓) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐
จานวน ๖,๔๓๒ โรง
๔) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๓๐
จานวน ๙,๖๔๘ โรง
๕) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๔๐
จานวน ๑๐,๓๕๐ โรง
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
จานวน ๒๒๕ เขต

๔
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๓
๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ ๑.ร้ อ ยละของเด็ ก และเยาวชนไทยมี พ ฤติ ก รรม
ร้อยละ ๔๖
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ร้ อยละของประชาชนที่ มีวัฒ นธรรม ค่านิ ย ม
ร้อยละ ๔๖
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๕๐
ITA
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)
ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๓. สถานศึกษาและส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มี กลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
๔. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
การติดตามประเมินผล
๑. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้ วยวิธีการออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจ ริตระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

๕
แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวนงบประมาณ
ที่
กิจกรรม
รายละเอียด
: ต่อหน่วย
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
๑. โครงการโรงเรียนสุจริต
จั ด สรรให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ๒๒๕ เขต
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธรรม และความตระหนั ก รู้ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
- กิ จ กรรมการประเมิ น โรงเรี ย นสุ จ ริ ต พระราชทาน
ด้านความโปร่งใส
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๔.๐
- กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen)
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมสร้างเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย / ป.ป.ช.
สพฐ. ชุมชน
- กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
๒. การนิเทศ กากับ ติดตาม แบบ จั ด สรรให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ๒๒๕ เขต
๕๐,๐๐๐ บาท
บูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการ เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กากับ ติดตาม แบบบูรณาการ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)
ดาเนินการอื่น ๆ *
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ. และ สานักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
๑. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จั ด สรรให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ๒๒๕ เขต
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
- ขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด
- การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา
- การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต

๕๐,๐๐๐ บาท

๖
ที่

กิจกรรม

รายละเอียด

จานวนงบประมาณ
: ต่อหน่วย

การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต **
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จั ด สรรให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ๒๒๕ เขต
๑๐๐,๐๐๐ –
สุจริต
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก าร ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (๑๔ เมษายน ๒๕๖๓)
ในสถานศึ ก ษา (กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล
ในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒. กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบ จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงค์
๕๐,๐๐๐ บาท
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดาเนินการวิจัยและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. การประเมินคุณธรรมและความ จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
บูรณา
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
ในการพัฒนาและยกระดับ ผลการประเมินคุณธรรมและ การงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของส านั กงานเขตพื้ นที่ สานักงานเขตพื้นที่
ออนไลน์ (ITA Online)
การศึ กษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปี งบประมาณ การศึกษาสุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
(กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
๒. การประเมินคุณธรรมและความ จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย
๑๕,๐๐๐ –
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
ในการดาเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน
๔๕,๐๐๐ บาท
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA
การดาเนิ นงานของสถานศึ กษาออนไลน์ (ITA Online)
Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล)

