














ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุจริต

โครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะจุดเน้นโรงเรยีนสุจรติ

กิจกรรมเสริมสรำ้ง

คุณธรรม จริยธรรม

และธรรมำภิบำล

ในสถำนศึกษำ

กิจกรรมยกระดบั

คุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน

ในสงักดั สพฐ.

กำรประเมิน ITA Online

 กำรพฒันำระบบ ITA Online by AI (มี.ค.63)

 อบรมทีมวิทยำกร 225 หน่วย (มี.ค. – เม.ย..63)

 พฒันำเว็บไซตห์น่วยงำนในสงักดั สพฐ.

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนในสงักดั สพฐ. ออนไลน ์(ITA Online)

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 225 แหง่ (ก.ค.63)

- โรงเรียนในสงักดั สพฐ. 8,224 โรงเรียน (ก.ย.63)

การประเมิน ITA Online

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ประจ าปี 2563

- บริษัทสร้างการดี 4.0 
- สร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ผู้บริหาร
- สื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
- ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
- การประเมินโรงเรยีนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส
- ค่ายเยาวชนไทย หัวใจ STRONG
- การอบรมหลักสูตร สจว. สพฐ. / ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร
- การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กิจกรรมโรงเรียนสุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปี 
2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา“หลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน”
- กำรขบัเคล่ือนหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ

- กำรแลกเปล่ียนเรียนรูแ้นวปฏิบติัท่ีดีในกำรน ำ

หลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปปรบัใชใ้นสถำนศึกษำ

- กำรติดตำมและประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตร

 สถำนศึกษำ 29,871 แห่ง

 นักเรียน 6,653,160 คน

 ครู ผูบ้ริหำร บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ 533,781 คน

ขบัเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 225 แห่ง

ขบัเคล่ือนกิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำสุจริต

โรงเรียนสุจริต

Symposium 2020

รอ้ยละของหน่วยงำน

ท่ีผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน ITA

รอ้ยละ 50 

(85 คะแนนข้ึนไป)

รอ้ยละของประชำชน

ที่มีวฒันธรรมค่ำนิยม

สุจริตมีทศันคติและ

พฤติกรรมในกำรตอ่ตำ้น

กำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

รอ้ยละ 46

รอ้ยละของเด็กและ

เยำวชนไทย

มีพฤติกรรมที่ยดึมัน่

ควำมซ่ือสตัยส์ุจริต

รอ้ยละ 46

แนวทำงที่ 1 ปลกูฝังวิธีคิด 

ปลกุจติส ำนึก ใหมี้วฒันธรรม

และพฤตกิรรมซ่ือสตัยสุ์จริต



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3

การด าเนินกิจกรรม
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต

การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

1 2

การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption 
Education)

4

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 



1 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนสุจริต1.1

• - กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) - กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๔.๐
- กิจกรรมสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ.น้อย / ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน - ฯลฯ

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ1.2

• ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมอบรม กับ สพฐ. และ ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น



2 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti - Corruption Education)

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน)2.1

• - ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด

- การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา

- การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต



3 การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต3.1

• การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ใน สพท.3.2

• ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงค์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา



4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA Online)
ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)4.1

• การพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online)4.2

• การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)



ตวัช้ีวดัท่ี 1

รอ้ยละของนักเรียนในสงักดั สพฐ.

ท่ีมีพฤตกิรรมยดึมัน่

ควำมซ่ือสตัยสุ์จริต

ตวัช้ีวดัท่ี 2

รอ้ยละของครู ผูบ้ริหำร และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในสงักดั สพฐ.

ท่ีมีวฒันธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทศันคติ

และพฤตกิรรมในกำรตอ่ตำ้น

กำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ตวัช้ีวดัท่ี 3

รอ้ยละของหน่วยงำนในสงักดั สพฐ. 

ท่ีผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำน

ของสถำนศึกษำ/สพท.

(ITA Online)


