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แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกัน 
การทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจรติ” 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญ  
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง  
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน 
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เ พิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัด
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึก 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจาก 
ภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีกิจกรรมส าคัญของโครงการ 
ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

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

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

 
1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดม่ัน  

ความซ่ือสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 
2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมายโครงการ    

นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  6,653,160  คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         จ านวน    534,814  คน 
 3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน 29,871 แห่ง ประกอบด้วย 
 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน     225  โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน   3,216  โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน   6,432  โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน  9,648  โรง  
 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน 10,350  โรง 
 4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     จ านวน 225 เขต 
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ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ัวประเทศ 

 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและ

กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 

การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนงาน บูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
จ านวนงบประมาณ  

: ต่อหน่วย  
1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
1.1 โครงการโรงเรียนสุจริต*** จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความตระหนักรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
-  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย) 
-  กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสร้าง
การดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
-  กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู 
ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 
 -  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่
ทนต่อการทุจริต  
-  กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
-  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
 

40,000 บาท 
( 24 พฤษภาคม 2564) 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
2.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
- ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาในสังกัด 
- ประเมินแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้ในสถานศึกษา 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

xx,xxx บาท 
(มิถุนายน 2564) 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
จ านวนงบประมาณ  

: ต่อหน่วย  
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริต** 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ  
- ขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

60,000 –  
250,000 บาท 

(6 พฤษภาคม 2564) 

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
4.1 การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online)** 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

บูรณาการ 
งบประมาณ 
ในการด าเนิน

กิจกรรมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริต 
4.2 การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

xx,xxx บาท 
(กรกฎาคม 2564) 

5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ 
5.1 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  

แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการอ่ืน ๆ * 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณา
การ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
น าเสนอผลงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่าพาหนะใน
การเดินทางมาประชุมอบรมกับ สพฐ. และ ส านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น 
 

50,000 บาท 
(29 ธันวาคม 2563) 

 
 
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

* หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 2284   ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
 

** หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 795, ว 797  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
 

***  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 867   ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 


