
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  

ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 

(Upright School Project) ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ที ่                  วันที่   4   มีนาคม 2564 
เรื่อง   รายงานการดำเนินงานตามแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีพ.ศ. 2564 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

ตามท่ีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยได้ดำเนินการตามแนวทาง 
ที่สพฐ.กำหนด โดยโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือวางแนวทางการ
ดำเนินงานของ โรงเรียนเมื่อปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการขอรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามแนวทางที่กำหนดตลอดปีการศึกษา 2564 โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความร่วมมือ 
จากทุกฝ่ายด้วยดี ทำให้กิจกรรม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางประภากร พรหมโสภา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
 
 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................  

 
ลงชื่อ................................... 

       (นายบดินทร์ นารถโคษา) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 



 

คำนำ 

       รายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน 
สกลนครพัฒนศึกษา(Upright School Project) ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” ภายใต้ชื่อ “ โครงการโรงเรียนสุจริต ”  ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา สิ้นปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไป ตาม
เป้าหมายหลักของชาติคือเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย ให้
สูงขึ้น โดยมอบหมายให้โรงเรียนได้เป็นองค์กรที่สร้างคุณธรรมด้าน ทักษะการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒน ศึกษา
ซึ่งได้ดำเนินงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ   โดยบุคลากรและทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน กิจกรรม  
จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ครึ่งปีหลังเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารตามลำดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต      ๑ 
การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง   ๑ 
การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ๒ 
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.  ๒ 
กำหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต     2 
ผลักดันให้ค่านิยมด้านการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยม  
   ร่วมของชาติ          ๒ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    ๓ 
ภาคผนวก          ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

รายงานการดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
(Upright School Project) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน ได้เข้า 

ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ 
โรงเรียนสุจริต ) โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
ต้องดำเนินการ คือ  

1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข   

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสังกัด     
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต 
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต   

3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ 
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร จากการขยายเครือข่ายโครงการ
โรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนแม่ข่าย คือโรงเรียนสว่างแดนดิน ทำให้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเข้าร่วม
โครงการตั้งแต่ปี 2560เป็นต้นมา ได้ดำเนินการสอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ แนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดไว้ดังนี้ 

การดำเนินงานสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง  
ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมแก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. 

การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนได้จัดให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต โดยบรรจุเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้ นักเรียนทุกชั้นได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความคิด ให้มีคุณสมบัติตามจุดน้นคุณลักษณะของนักเรียนสุจริตดังนี้ 

    -พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ 
    -พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณผ่านการกลั่นกรองทาง 

คุณธรรมอย่าง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันดๆรงความสุขบน ความสุจริตได้อย่างมั่นคง 
    -พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดนักปฏิบัติ การเรียนรู้และรู้อย่างเท่าทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 
 



การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรม
ของโครงการสถานศึกษาพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเอื้อต่อ การส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัฐาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

    -ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ระบบการบริหารและวิชาการให้มีความสมดุล 
    -ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     -ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต 
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของเป็นคนดีมี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิต
สาธารณะ โดยมทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การอบรมให้ความรู้ กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในกิจกรรม “คนดีศรี สกลพัฒน์” มีการมอบเกียรติบัตรผู้ที่ร่วมกิจกรรม 
สม่ำเสมอ เพ่ือให้นักเรียนได้มีคณลักษณะที่ดีนี้ติด ตัวเป็นนิสัยที่ถาวร จึงนับได้ว่าโรงเรียนได้ดำเนินการใน
กรอบของคุณธรรมดังนี้ 

   -ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
   -กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม 
   -ให้การเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างสมเกียรติ 
กำหนดให้การศึกษาเป็นเครือ่งมือในการป้องกันการทุจริต 

โรงเรียนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง และ พัฒนานักเรียนให้
มีแกนน าเป็นต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการ ป้องกันการทุจริต 
ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.จังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

   -กำหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกัน การทุจริตและกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” 

   -พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น ต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต 
   -ติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริตในระบบ การศึกษา 
   -ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

ผลักดันให้ค่านิยมด้านการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ 
    - เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระทำความดี มีกรณี ตัวอย่างในการเชิดชูอย่างสม่ำเสมอ 
    -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่างทั่วถึง ครบวงจร 
โรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้ดดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามที่ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดขึ้นซึ่งสามารถศึกษาตามหัวข้อดังนี้ 
๑. แผนภูมิการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
๒. การจัดทำคำสั่งโครงการโรงเรียนสุจริต 
๓. การร่วมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
๔. การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
๕. การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่กำหนด 



๖. กิจกรรมที่ สพฐ. กำหนดขึ้นในแต่ละปี 
๗. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต 

รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
๑. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียน ภายใน โรงเรียน ยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน ใน 

ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือ เวลา ๐๘.๐๐ ทุกวันและมีข้ันตอนการร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อน 
การด˚าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 

๒. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน ใน 
ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และมีข้ันตอนการสวดมนต์ไหว้พระต่อจาก 
กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นจึงด˚าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 

๓. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการกล่าว 
คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต ทุกวัน ในระหว่าง กิจกรรมหน้าเสาธง และมีข้ันตอนการกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียน 
สุจริต ต่อจากกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใน โรงเรียน 

ทั้งนี้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต  
ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
พันธกิจ  ตัวชี้วัดหลัก ยุทธศาสตร์  โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่จัดขึ้นเองในโรงเรียน อัน 
ประกอบด้วย การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทุกห้องเรียนมีชั่วโมงเรียน การปลูกจิตสำนึกโรงเรียนสุจริต 
ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
(ภาพยนตร์สั้น) กิจกรรมคนดีศรีสกลพัฒน์ โดยคณะทำงานต้องดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่โรงเรียน 
กำหนดไว้ 

ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานจากการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งการประเมินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน สุจริต 
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมดำเนินไปได้ ด้วยดี
ทุกประการ 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานปี 2564 

- ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินปฏบิัติงาน 

การวางแผนดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โรงเรียนสุจริต Upright School Project) ปีการศึกษา 2564 

วัน/เวลา ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
9 กรกฎาคม 
2564 

แต่งตั้งคณะกรรม ป.ป.ช.ส.พ.ฐ น้อยและ 
ป.ป.ช.ส.พ.ฐ ชุมชน  นำส่ง สพม. 

นางประภากร พรหมโสภา 
นางสกลรัตน์ นามเหลา 

 

12 กรกฎาคม 
2564 

-ประชุมคณะทีมงานดำเนินโครงการเวลา 15.00 น.ห้อง
ราชพฤกษ์ 

นายกฤษฎา ศรีพานิชย์  

-ปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อแต่งตั้งออก
คำสั่งคณะทำงาน 

  นางประภากร พรหมโสภา 
 

 

- การเตรียมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสุจริต คณะทำงาน   
16 กรกฎาคม 
2564 

ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจะ
ดำเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังพิธีหน้าเสาธง  

นางประภากร พรหมโสภา 
นางสกลรัตน์ นามเหลา 

 

1๙ กรกฎาคม 
2564 

ดำเนินงานตามปฏิทิน การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในโรงเรียน  

คณะทำงาน  

  สิงหาคม    
   2564 

ประชุมเพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนสุจริต ร่วมกับเขตพ้ืนที่และ โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

นายกฤษฎา ศรีพานิชย์ 
นางประภากร พรหมโสภา 

 

  สิงหาคม  
   2564 

-ผู้รับผิดชอบโครงการ แนะนำคณะกรรมการ 
เพ่ิมเติม แนะนำ ปปช.สพฐ.น้อยชุดปัจจุบัน 

นายกฤษฎา ศรีพานิชย์  

  สิงหาคม 
  2564 

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน 
ITA ในระบบออนไลน์ 

นางฐปนีย์ นารี และคณะ  

   สิงหาคม 
    2564 

ประเมิน IIT,EIT นางฐปนีย์ นารี และคณะ  

กันยายน2564 ประเมิน OIT นางฐปนีย์ นารี และคณะ  
กันยายน2564 
เป็นต้นไป 

ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  คณะทำงาน  

มีนาคม2565 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหาร คณะทำงาน  
     

หมายเหตุ จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2 รายการได้แก่ 
1.  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวขับการต่อต้านการทุจริต ผ่านเสียงตามสายของกลุ่ม ป.ป.ช.สพฐ. 

น้อยในทุกวันศุกร์ 
๒. กิจกรรมคนดีศรีสกลพัฒน์โดยคณะกรรมการนักเรียน 

 



 

 

 

 


