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1. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตเป็นปัญหาสําคัญคอยรุมเร้า กัดกร่อน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศที่ต้องเร่งรีบ
แก้ไขให้หมดสิ ้นไปจากสังคมไทย จากดัชนีชี ้ว ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจําปี พ.ศ. 2558 ( Corruption 
Perceptions Index 2015) ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในลําดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในลําดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์การ
แก้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเท่าที่ควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเน้นให้การ
บริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบที่
สําคัญคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ดําเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจาก
โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน รวมทั้งหมดจํานวน 225 โรงเรียน โดยกําหนดให้โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกจะต้องเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต และมีพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝังนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตาม
ภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยสัมพันธ์สอดคล้องกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ได้แก่ 
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐสพฐ. มีเป้าหมายในการยกระดับให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรียน
วัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน 

 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตรู้เท่าทันร่วมป้องกันการทุจริต 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
      3.1.2 ผู้เรียนและบุคลากรมีค่านิยมท่ีดีเรื่องความสุจริตและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
5. ผลการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ 

สิ่งท่ีต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ  

ส.ว.ย.โมเดล 

1 นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
ชี้แจงขอบข่ายกาทำงาน และ
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่  

21 สิงหาคม 2563 ครูและ

บุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 

22 คน ได้กำหนดกิจกรรมร่วมกัน 

1. ครูและนักเรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิด  มี
วินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่าง
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริตและมีค่านิยมที่ดีเรื่อง
ความสุจริตและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร้อยละ 85 

2 การดำเนินงาน 
3.1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
 
 

ดำเนินการวันพฤหัสบดีที่3 

กันยายนพ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน

วัดประยุรวงศาวาสโดยคัดเลือก 

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที3่ ถึง 5มีนักเรียนเข้ารับการ



 
3.2 กิจกรรม 
“ของหายได้คืน” 
 
 
 
3.3กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
3.4กิจกรรมออมทรัพย์ 
 
3.5 ประกวดโครงงานคุณธรรม
ส่งเสริมความสุจริตความ
รับผิดชอบ วินัย(บูรณาการกับ
โครงงานคุณธรรม) 
กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.6 เดินรณรงค์ส่งเสริมความ
สุจริต 
3.7 เสียงตามสายในโรงเรียน 
3.8 เสียงสะท้อนความสุจริต
จากลูกสู่พ่อ – แม่ 

เข้าอบรบจำนวน50 คน ครูผู้ดูแล

จำนวน 15 คน 

ดำเนินการตลอดปีการศึกษาครู

เวรประจำวันให้ความรู้เกี่ยวกับ

คุณค่าของสิ่งของ ชมเชย/มอบ

รางวัลนักเรียนที่เก็บของได้ มี

สมุดบันทึกความดี  

ดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

ให้ความรู้ความสำคัญของจิอาสา 

ชมเชย/มอบรางวัลนักเรียนจิต

อาสาดำเนินกิจกรรมตลอดปี 

ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนบันทึก

การออมมอบรางวัลนักเรียน 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด 19 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 

ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้าง

ศักยภาพคน  

สอดคล้อง ส.ว.ย.โมเดลข้อที่ 1 

สง่างามครูงามทางกาย ทาง

วาจา และทางจิตใจ 

ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม  ครูมี

คุณภาพ ตามตัวชี้วัดข้อ 1-7 

ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน

นักเรียนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี 

เพ่ือนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี 

สอดคล้องมาตรฐานที่ 1คุณภาพ

ผู้เรียนข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้เรียนนักเรียน 

ผ่านลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อย

ละ 85 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด 19 

ดำเนินการตลอดปีการศึกษา 

ในเวลา 11.30 น.-12.20 น. 

ไม่ได้ดำเนินการ 

 

5 การประเมินโครงการ ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ

ในโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 85 

 

6 การสรุปและรายงานโครงการ ครูและนักเรียนให้ความร่วมใน

การทำทุกกิจกรรม ร้อยละ 92 

 

 



 
6.ปัญหาและอุปสรรค 

1. ขาดความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. การดำเนินการของกิจกรรมของคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสุจริตใช้เลามากเกินไปส่งผลกระทบต่อ

ชั่วโมงเรียน ทั้งก่อนทำ และหลังทำกิจกรรม (การจัดกิจกรรมจะดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาพักเที่ยงซึ่ง

เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมนี้) 

 3. ครูที่ปรึกษามีภาระงานมาก ทำให้การดูแลและให้คำปรึกษาการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต
น้อยลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต ผู้จัดการฝ่ายงาน 4 ฝ่าย ของคณะกรรมการตามโครงการโรงเรียน
สุจริตจะให้มีประสิทธิภาพ ควรมีครูที่ปรึกษาเฉพาะฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย 

2. การดำเนินกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริตควรมีคาบสอนที่เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อครูที่
ปรึกษาจะได้มีเวลาพบปะคณะกรรมการเพ่ือการดำเนินงาน 

3. โครงการโรงเรียนสุจริต ควรบูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดำเนินงานของโครงการสุจริตมี
ประสิทธิภาพ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 

  



 





 
 



 
 



 



 



 

 
 



ภาพการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปลูกฝังความสุจริตตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 


