
 



 

 

 
 
 

บันทึกข้อความ 
                ส่วนราชการ โรงเรียนโพนงามศึกษา    อ าเภออากาศอ านวย     จังหวัดสกลนคร 
                     ที่         วันที่         กันยายน        2563 

   เรื่อง    รายงานการด าเนินงานตามแนวทางด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตภาคเรียนที่ 1 ปี
พ.ศ. 2563 
   
  เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา     

      ตามท่ีโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยได้ด าเนินการตาม
แนวทางท่ี สพฐ.ก าหนด โดยโรงเรียนได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
วางแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนเมื่อต้นปีการศึกษา 2563 

ทั้งนี้คณะกรรมการขอรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางที่ก าหนดตลอด 
                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี ท าให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นายจงจิตร  คิดโสดา ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
...........................................................................................................................  
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ลงชื่อ................................... 
(นายจ ารัส  พิมพา) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

 
 
 



 
 

ค าน า 
รายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนโพนงาม

ศึกษา  (Upright School Project) ปีการศึกษา 2563  เล่มนี้ คณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” ภายใต้ชื่อ “ โรงเรียนสุจริต ” ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายหลักของชาติคือเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคน
ไทยให้สูงขึ้น โดยมอบหมายให้โรงเรียนได้เป็นองค์กรที่สร้างคุณธรรมด้าน ทักษะการคิด มีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ คณะท างานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน
ซึ่งได้ด าเนินงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยบุคลากรและทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม  

จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ครึ่งปีแรกเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารตามล าดับ  



 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 
 
 

รายงานการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 1 
การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1 
การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ แก่นักเรียนสังกัดสพฐ. 2 
ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 2 
ผลักดันให้ค่านิยมด้านการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์และรังเกียจการทุจริตเป็น
ค่านิยมร่วมของชาติ 

2 

รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนโพนงามศึกษา 3 
 
 
ภาคผนวก 
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รายงานการด าเนินงาน 
                        ตามแนวทางการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรยีนสุจริต  
                         (Upright School Project) ปีการศึกษา 2563  

โรงเรียนโพนงามศึกษา 

โรงเรียนโพนงามศึกษาได้ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน จึงได้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ โรงเรียนสุจริต ) โดยมี
ขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ต้องด าเนินการ คือ  

1. พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถี
พอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข  
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นักเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต  
3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ และมีเครือข่าย
ระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร  
จากการขยายเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนแม่ข่าย คือโรงเรียนสว่างแดนดิน ทาให้โรงเรียนโพนงามศึกษา
เข้าร่วมโครงการตั้งแตป่ี 2560 เป็นต้นมา ได้ดาเนินการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ดังนี้  
การด าเนินงานสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด สพฐ.  
การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต โดยบรรจุเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้นักเรียนทุกชั้นได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ให้มีคุณสมบัติตามจุดเน้นคุณลักษณะของนักเรียนสุจริตดังนี้  
-พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์  



 

 

-พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญานผ่านการกลั่นกรองทางคุณธรรมอย่าง เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อันดารงความสุขบน ความสุจริตได้อย่างมั่นคง 

-พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดนักปฏิบัติ การเรียนรู้และรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนให้ดาเนินชีวิตตามหลักปรัฐาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้  
-ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ระบบการบริหารและวิชาการให้มีความสมดุล  
-ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
-ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต  
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.  

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของเป็นคนดีมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีจิตสาธารณะ โดยมทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ผ่านกระบวนการท าโครงงาน การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตรผู้ที่ร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะที่ดีนี้
ติดตัวเป็นนิสัยที่ถาวร จึงนับได้ว่าโรงเรียนได้ดาเนินการในกรอบของคุณธรรมดังนี้  
-ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
-ก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม  
-ให้การเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างสมเกียรติ  

ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครือ่งมือในการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง และพัฒนานักเรียนให้มีแกนน าเป็น
ต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ส านักงาน ปปช.
จังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่องดังนี้  
-ก าหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกัน การทุจริตและกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  
-พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น ต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต  
-ติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริตในระบบ การศึกษา  
-ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  
ผลักดันให้ค่านิยมด้านการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ  
- เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระท าความดี มีกรณี ตัวอย่างในการเชิดชูอย่างสม่ าเสมอ  

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่างทั่วถึง ครบวงจร 

โรงเรียนสุจริตโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดขึ้นซึ่งสามารถศึกษาตามหัวข้อดังนี้  
1. แผนภูมิการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  
2. การจัดท าค าสั่ง  
3. การร่วมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  
4. การรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  
5. การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่ก าหนด  



 
 
 
 
6. กิจกรรมที่ สพฐ. กาหนดขึ้นในแต่ละปี  
7. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต  
รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนโพนงามศึกษา  
1. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียน ภายใน โรงเรียน ยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้า
เสาธง หรือ เวลา ๐๘.๐๐ ทุกวันและมีข้ันตอนการร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใน
โรงเรียน  
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสา
ธงหรือช่วงเวลาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และมีข้ันตอนการสวดมนต์ไหว้พระต่อจาก กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นจึง
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน  
3. กิจกรรมกล่าวค าปฎิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการกล่าวค าปฎิญญาโรงเรียนสุจริต ทุก
วัน ในระหว่าง กิจกรรมหน้าเสาธง และมีข้ันตอนการกล่าวค าปฎิญญาโรงเรียนสุจริต ต่อจากกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
จากนั้นจึงด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใน โรงเรียน  

ทั้งนี้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต  
ในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต) ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจ ตัวชี้วัดหลัก 
ยุทธศาสตร์ โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส าคัญที่จัดขึ้นเองในโรงเรียน อันประกอบด้วย การสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาให้ทุกห้องเรียนมีชั่วโมงเรียน การปลูกจิตส านึกโรงเรียนสุจริตผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) โดยคณะทางานต้องด าเนินงานตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนก าหนดไว้  
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