
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน  

ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 

(Upright School Project) ปการศึกษา 2565  

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 

 

 

 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ท่ี                  วันท่ี   4   มีนาคม 2565 

เร่ือง   รายงานการดำเนินงานตามแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปพ.ศ. 2565 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

ตามท่ีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาไดเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ปองกันการทุจริต ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยไดดำเนินการตามแนวทาง 

ท่ีสพฐ.กำหนด โดยโรงเรียนไดดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการเพื่อวางแนวทางการ

ดำเนินงานของ โรงเรียนเมื่อปการศึกษา 2565 ท้ังนี้คณะกรรมการขอรายงานผลการขับเคล่ือนกิจกรรม 

ตาง ๆ ตามแนวทางท่ีกำหนดตลอดปการศึกษา 2565 โดยคณะผูรับผิดชอบโครงการไดรับความรวมมือ 

จากทุกฝายดวยดี ทำใหกิจกรรม ดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

 

(นางประภากร พรหมโสภา) 

ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

ความเห็นของผูอำนวยการ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ................................... 

       (นายบดินทร นารถโคษา) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 

 



คำนำ 

       รายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน 

สกลนครพัฒนศึกษา(Upright School Project) ปการศึกษา 2565 เลมนี้ คณะทำงานผูรับผิดชอบโครงการ 

ไดจัดทำข้ึนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนกิจกรรมในโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ปองกันการทุจริต ” ภายใตช่ือ “ โครงการโรงเรียนสุจริต ”  ท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานไดกำหนดใหทุกโรงเรียนในสังกัดไดดำเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆของ

โครงการ ตอเนื่องจากปการศึกษา 2562 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา ส้ินปการศึกษา 2565 ใหเปนไป ตาม

เปาหมายหลักของชาติคือเพื่อลดปญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย ให

สูงข้ึน โดยมอบหมายใหโรงเรียนไดเปนองคกรท่ีสรางคุณธรรมดาน ทักษะการคิด มีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต อยู

อยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ คณะทำงานขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒน ศึกษา

ซึ่งไดดำเนินงานผานกระบวนการเรียนรูตางๆ   โดยบุคลากรและทุกคนมีสวนรวมในการขับเคล่ือน กิจกรรม  

จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครึ่งปหลังเพื่อเสนอตอผูบริหารตามลำดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง           หนา 

รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต      ๑ 

การสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง   ๑ 

การสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ๒ 

สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ แกนักเรียนสังกัด สพฐ.  ๒ 

กำหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริต     2 

ผลักดันใหคานิยมดานการเชิดชูความดี ความซื่อสัตยและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยม  

   รวมของชาติ          ๒ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    ๓ 

ภาคผนวก          ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรยีนสุจริต 

(Upright School Project) ปการศึกษา 2565 โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาไดตระหนักถึงการปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในโรงเรียน ไดเขา 

รวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการ 

โรงเรียนสุจริต ) โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุงเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 

ตองดำเนินการ คือ  

1. พัฒนาทุกหนวยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข   

2. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตสำนึกใหนักเรียนสังกัด     

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิต 

สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต   

3. พัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหมีคุณภาพ 

ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง   

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูดานการสงเสริมและตอตานการทุจริต อยางเปนระบบ 

และมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติท่ีเขมแข็งและกาวหนาอยางมีพลวัตร จากการขยายเครือขายโครงการ

โรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนแมขาย คือโรงเรียนสวางแดนดิน ทำให โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเขารวม

โครงการต้ังแตป 2560เปนตนมา ไดดำเนินการสอดคลองตาม ยุทธศาสตร แนวทางท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดไวดังนี้ 

การดำเนินงานสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลง  

ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม

จริยธรรมแก นักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. 

การสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนไดจัดใหนักเรียน 

ไดเรียนรูตามหลักสูตรตานทุจริต โดยบรรจุเปนรายวิชาเพิ่มเติมให นักเรียนทุกช้ันไดรับการพัฒนาความรู 

ความคิด ใหมีคุณสมบัติตามจุดนนคุณลักษณะของนักเรียนสุจริตดังนี ้

    -พัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย 

    -พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสรางทักษะการคิดอยาง มีวิจารณญาณผานการกล่ันกรองทาง 

คุณธรรมอยาง เทาทันตอการเปล่ียนแปลง อันดๆรงความสุขบน ความสุจริตไดอยางมั่นคง 

    -พัฒนาเครือขายการเรียนรู เพื่อใหเกิดนักปฏิบัติ การเรียนรูและรูอยางเทาทันตอการ 

เปล่ียนแปลง 



 

การสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไดขับเคล่ือนกิจกรรม

ของโครงการสถานศึกษาพอเพียงมาอยางตอเนื่อง จึงเอื้อตอ การสงเสริมพัฒนานักเรียนใหดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัฐาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

    -ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ระบบการบริหารและวิชาการใหมีความสมดุล 

    -สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     -ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให เกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนวิถีชีวิต 

สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ แกนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนไดจัด

กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะของเปนคนดีมี วินัย ซื่อสัตยสุจริต และมีจิต

สาธารณะ โดยมทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา ผานกระบวนการทำโครงงาน การอบรมใหความรู กิจกรรม

สงเสริมนักเรียนท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในกิจกรรม “คนดีศรี สกลพัฒน” มีการมอบเกียรติบัตรผูท่ีรวมกิจกรรม 

สม่ำเสมอ เพื่อใหนักเรียนไดมีคณลักษณะท่ีดีนี้ติด ตัวเปนนิสัยท่ีถาวร จึงนับไดวาโรงเรียนไดดำเนินการใน

กรอบของคุณธรรมดังนี ้

   -สงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

   -กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม 

   -ใหการเสริมแรงแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติเปนท่ีประจักษและไดรับการยอมรับอยางสมเกียรติ 

กำหนดใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการปองกันการทุจริต 

โรงเรียนสงครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดินอยางตอเนื่อง และ พัฒนานักเรียนให

มีแกนน าเปนตนแบบท่ีดีดานการปองกันการทุจริต และสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมการ ปองกนัการทุจริต 

รวมกับ สำนักงาน ปปช.จังหวัดสกลนครอยางตอเนื่องดังนี ้

   -กำหนดใหมีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมปองกัน การทุจริตและกิจกรรมคายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” 

   -พัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาใหเปน ตนแบบท่ีดีดานการปองกันการทุจริต 

   -ติดตามประเมินผลการปองกันการทุจริตในระบบ การศึกษา 

   -สงเสริมแหลงเรียนรูดานการปองกันการทุจริต แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

ผลักดันใหคานิยมดานการเชิดชูความดี ความซื่อสัตยและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ 

    - เสริมสรางแรงบันดาลใจในการกระทำความดี มีกรณี ตัวอยางในการเชิดชูอยางสม่ำเสมอ 

    -รณรงคประชาสัมพันธดานคุณธรรม จริยธรรม ท้ังแนวกวางและแนวลึกอยางท่ัวถึง ครบวงจร 

โรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไดดดำเนินการกจิกรรมตางๆ ตามท่ี สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดข้ึนซึ่งสามารถศึกษาตามหัวขอดังนี้ 

๑. แผนภูมิการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

๒. การจัดทำคำส่ังโครงการโรงเรียนสุจริต 

๓. การรวมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 

๔. การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 



๕. การจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดคุณลักษณะท่ีกำหนด 

๖. กิจกรรมท่ี สพฐ. กำหนดข้ึนในแตละป 

๗. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต 

รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

๑. กิจกรรมรองเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียน ภายใน โรงเรียน ยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน ใน 

ระหวางกิจกรรมหนาเสาธง หรือ เวลา ๐๘.๐๐ ทุกวันและมีข้ันตอนการรองเพลงชาติไทย ในข้ันตอนแรกกอน 

การด˚าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 

๒. กิจกรรมสวดมนตไหวพระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน สวดมนตไหวพระ ทุกวัน ใน 

ระหวางกิจกรรมหนาเสาธงหรอืชวงเวลาอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีข้ันตอนการสวดมนตไหวพระตอจาก 

กิจกรรมรองเพลงชาติไทย จากนั้นจึงด˚าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 

๓. กิจกรรมกลาวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการกลาว 

คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต ทุกวัน ในระหวาง กิจกรรมหนาเสาธง และมีข้ันตอนการกลาวคำปฏิญาณโรงเรียน 

สุจริต ตอจากกิจกรรมสวดมนตไหวพระ จากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายใน โรงเรียน 

ท้ังนี้โรงเรียนไดขับเคล่ือนกิจกรรมใหเปนไปตาม วิสัยทัศน พันธกิจ ตัวช้ีวัดโครงการโรงเรียนสุจริต  

ในการดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(ภายใตช่ือโรงเรียนสุจริต) ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกำหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ 

พันธกิจ  ตัวช้ีวัดหลัก ยุทธศาสตร  โดยไดดำเนินการขับเคล่ือนโครงการสำคัญท่ีจัดข้ึนเองในโรงเรียน อัน 

ประกอบดวย การสอนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาใหทุกหองเรียนมีช่ัวโมงเรียน การปลูกจิตสำนึกโรงเรียนสุจริต 

ผานกิจกรรมหนาเสาธง  กิจกรรมบริษัทสรางการดี กิจกรรม ปปช.สพฐ.นอย กิจกรรมส่ือสรางสรรคตานทุจริต 

(ภาพยนตรส้ัน) กิจกรรมคนดีศรีสกลพัฒน โดยคณะทำงานตองดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน 

กำหนดไว 

ในปการศึกษานี้ โรงเรียนไดดำเนินการคัดเลือกผลงานจากการจัดกิจกรรมเขารวมแลกเปล่ียน เรียนรู

ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งการประเมินกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน สุจริต 

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนใหการสนับสนุนดำเนินงานอยางตอเนื่อง ทำใหกิจกรรมดำเนินไปได ดวยดี

ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานป 2565 

- ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

การวางแผนดำเนินงาน โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(โรงเรียนสุจริต Upright School Project) ปการศึกษา 2565 

วัน/เวลา ภาระงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
9 กรกฎาคม 
2565 

แตงต้ังคณะกรรม ป.ป.ช.ส.พ.ฐ นอยและ 
ป.ป.ช.ส.พ.ฐ ชุมชน  นำสง สพม. 

นางประภากร พรหมโสภา 
นางสกลรัตน นามเหลา 

 

12 กรกฎาคม 
2565 

-ประชุมคณะทีมงานดำเนินโครงการเวลา 15.00 น.หอง
ราชพฤกษ 

นายกฤษฎา ศรีพานิชย  

-ปรึกษาหารือและแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เพื่อแตงต้ังออก
คำส่ังคณะทำงาน 

  นางประภากร พรหมโสภา 
 

 

- การเตรียมพิธีเปดโครงการโรงเรียนสุจริต คณะทำงาน   
16 กรกฎาคม 
2565 

ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรยีนจะ
ดำเนินการในปการศึกษา 2565 หลังพิธีหนาเสาธง  

นางประภากร พรหมโสภา 
นางสกลรัตน นามเหลา 

 

1๙ กรกฎาคม 
2565 

ดำเนินงานตามปฏิทิน การจัดกิจกรรมตางๆ 
ภายในโรงเรียน  

คณะทำงาน  

  สิงหาคม    
   2565 

ประชุมเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนสุจริต รวมกับเขตพื้นท่ีและ โรงเรียน
เครือขายโรงเรียนสุจริต 

นายกฤษฎา ศรีพานิชย 
นางประภากร พรหมโสภา 

 

  สิงหาคม  
   2565 

-ผูรับผิดชอบโครงการ แนะนำคณะกรรมการ 
เพิ่มเติม แนะนำ ปปช.สพฐ.นอยชุดปจจุบัน 

นายกฤษฎา ศรีพานิชย  

  สิงหาคม 
  2565 

รวมประชุมเตรียมความพรอมการประเมิน 
ITA ในระบบออนไลน 

นางฐปนีย นารี และคณะ  

   สิงหาคม 
    2565 

ประเมิน IIT,EIT นางฐปนีย นารี และคณะ  

กันยายน2565 ประเมิน OIT นางฐปนีย นารี และคณะ  
กันยายน2565 
เปนตนไป 

ดำเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  คณะทำงาน  

มีนาคม2566 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผูบริหาร คณะทำงาน  

     

หมายเหตุ จัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา 2 รายการไดแก 

1.  ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวขับการตอตานการทุจริต ผานเสียงตามสายของกลุม ป.ป.ช.สพฐ. 

นอยในทุกวันศุกร 

๒. กิจกรรมคนดีศรีสกลพัฒนโดยคณะกรรมการนักเรียน 

 



 

 

 

 


