ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพฐ. จําแนกตามกิจกรรมและชวงเวลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ประจําปงบประมาณ 2561
มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

1.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
1.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนว
สพม.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ทางการดําเนินงานโรงเรียน
ดําเนินงานโรงเรียนสุจริต สพฐ.
สุจริต สพฐ.ใหกับโรงเรียนใน
ใหกับบุคลากรแกนนําของ
สังกัด สพม.4 ทุกโรงเรียน
โรงเรียนทุกโรงเรียน 100%

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

บุคลากรแกนนําของโรงเรียนขยายผลสูครูผสู อน และนักเรียนเพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ.ตามแนวทางที่ สพฐ.ได
กําหนดไว

โรงเรียนจัดทําคําสั่งระดับโรงเรียน พรอมสงคําสั่ง
โรงเรียนดําเนินกิจกรรมตามแนวทาง
ดังกลาวใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ตามที่ สพฐ.
มัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อสงตอใหสํานักงาน
กําหนด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
(แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต
ประกอบดวย
ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต
1. จัดทําคําสั่งผูรับผิดชอบในโรงเรียน
www.uprightschool.net)
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
1.3 การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน : สพฐ.และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดจัดทําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โรงเรียนสามารถดาวนโหลดไดที่
เว็บไซต www.nacc.go.th , www.uprightschool.net , www.obec.go.th โดยโรงเรียนสามารถนําไปใชตามความเหมาะสม ดังนี้
เกิดคุณลักษณะสุจริต 5
1.1 นําไปจัดทําเปนรายวิชาเพิม่ เติมของโรงเรียน
ประการ ประกอบดวย
1.2 นําไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
1) ทักษะกระบวนการคิด
1.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหนาที่พลเมือง) หรือนําไปบูรณาการกับกลุม สาระ
2) มีวินัย
การเรียนรูอื่น ๆ
3) ซื่อสัตยสจุ ริต
2. กิจกรรม Best Practice จากผลการจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
4) อยูอยางพอเพียง
ดานการบริหารจัดการ (ผูบริหาร) ดานการจัดการเรียนการสอน (ครู และนักเรียน) เพื่อสงผลงานเขารวมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูที่ สพฐ.กําหนดขึ้นตอไป
5) จิตสาธารณะ
3.กระบวนการจัดทํางานวิจัยโรงเรียนสุจริต เพื่อรวมนําเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ สพฐ.ไดกําหนดขึ้นแตละปตอไป
1.4 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ โรงเรียนตนแบบโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนปทุมวิไล) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะประสานงานกับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมอบรมเพื่อให
ป.ป.ช.ชุมชน
ทราบบทบาทหนาที่ของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.ชุมชน
1.2 กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต
สพฐ.ประจําป 2561
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โครงการ/กิจกรรม

1.5 การจัดคายเยาวชน “คนดีของ
แผนดิน”
โครงการ/กิจกรรม

1.6 การรายงานผลการดําเนินงาน
โรงเรียนสุจริต
1.7 การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต

ประจําปงบประมาณ 2561

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

โรงเรียนตนแบบโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนปทุมวิไล) จะประสานงานกับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมจัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” โดยใชหลักสูตรคายเยาวชน”คน
ดีของแผนดิน” ที่ สพฐ.ไดกาํ หนดขึ้น เพื่ออบรมใหกับนักเรียนแกนนําที่เปนคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย เพื่อนําไปขยายผลใหกับนักเรียนในโรงเรียนตอไป
ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564
รายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(มกราคม – มีนาคม)
(เมษายน – มิถุนายน)
(กรกฎาคม – กันยายน)
(ตุลาคม – ธันวาคม)
1. การตรวจรับรองภายใน
ปที่ 1 โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต จํานวน 5 คน แจงผลให สพท.เพื่อแจง สพฐ.เพื่อขอรับประกาศนียบัตร (Certificate) ใบที่ 1
ปที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตงตั้งคณะกรรมการฯ จํานวน 5 คน ประเมินผลตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต
สงให สพฐ.เพื่อรับประกาศนียบัตร ใบที่ 2
ปที่ 3 สพฐ.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองฯ เพื่อรับประกาศนียบัตร ใบที่ 3 และรับปายโรงเรียนสุจริต
2. การตรวจรับรองภายนอก
โรงเรียนสุจริตที่ผา นการตรวจรับรองภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปที่ 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงกําหนดการขอรับการตรวจรับรองจากภายนอกเพื่อรับรองโรงเรียนตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อรับประกาศนียบัตร
พรอมปายจากองคกรภายนอก
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โครงการ/กิจกรรม

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

ประจําปงบประมาณ 2561

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

2.โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
สพม.4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสรางจิตสํานึก
สรางจิตสํานึกและคานิยมการ
และคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต
ตอตานการทุจริต
ใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
-การปรับฐานความคิดใหกับ
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
บุคลากรใหสามารถแยกแยะ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม
-การกระทําที่ถือเปนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน
-การสรางความรับรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน
2.2 กิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตาน
การทุจริต ประกอบดวย “สพท.ยุคใหม โปรงใสไรทุจริต Zero Corruption” “โรงเรียนยุคใหม โปรงใสไร
ทุจริต Zero Corruption” สติ๊กเกอรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
(กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/Do & Don’t) และวาระสาร ZERO CORRUPTION JOURNAL ประจําป)

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

-ผูบริหารโรงเรียน และครู และบุคากรทางการศึกษา ผู
เขาอบรม นําสูการขยายผลใหกับบุคลากรในโรงเรียนทุก
คน และปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกและคานิยม
การตอตานและไมทนตอการทุจริตและปฏิบัตติ นเพื่อ
เปนแบบอยางใหกับนักเรียนตอไป
-บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกและคานิยม
การตอตานและไมทนตอการทุจริต และปฏิบัติตนเพื่อ
เปนแบบอยางตอไป
สรุปรายงานผลกิจกรรมเพื่อรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบตอไป

