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คำนำ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันการทุจริต 

“โรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพ และ  

คุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและ มีความเป็น

ประชาธิปไตย มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะ  พื้นฐาน        

สำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่นขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีลักษณะ  นิสัยและ

ทัศนคติที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีทั้งของครอบครัว ชุมชนสังคมไทย และสังคม โลก โดยดำเนิน

โครงการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ ความต้องการ  การกำหนดเป้าหมาย

ในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล  และประเมินโครงการ เพ่ือ

นำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบ ผลการดำเนินงาน

ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม  คุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต อันได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ 

มีจิตสาธารณะ ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือใน

การ ดำเนินงานตามโครงการและประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ทำให้ 

การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน บ้านม่วง

ยาย และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป  
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รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน 

การทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2564 
1. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ต้องต่อสู้ ดิ้นรน แข่งขัน เพื่อให้มีชีวิตที่สุขสบายและ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนา ทำให้คนเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า  ประโยชน์ของส่วนรวม ขาด
สำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจบางครั้งก็หลงลืมละเลยการเอาใจใส่
ต่อบุคคลอื่น สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบกายก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านลบตามมาไม่น้อยในชุมชนใกล้
ตัวของเราก็มีสภาพไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมบริโภคนิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยรวม และ
สุดท้ายก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน ในวัยเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสุขของการเป็นนักเรียนก็คือ
การได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข ความหวังของพ่อแม่ก็คือการที่ลูกเรียนสำเร็จตามเกณฑ์  
 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งมีสาเหตุหลากหลายปัญหามา
จากครอบครัวที่ขาดการสื่อสารกันที่ถูกต้อง สื่อต่าง ๆ เข้าถึงได้โดยง่าย สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและ
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดต้นแบบที่ดี รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่
เหมาะสม ซึ่งพบว่า ปัญหาพื้นฐานนั้นเกิดจากเด็กยังขาดวินัยในตนเอง การไม่เคารพต่อกฎกติกาของสังคม จึง
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิด  สิ่งใดถูก และแก้ไขปัญหาแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม  โรงเรียนจึงได้นำแนวคิดแนว
ทางการจัดกิจกรรม “โรงเรียนสุจริต” มาเป็นนโยบายในการบริหารจัดการ และการบูรณาการการเรียนการ
สอน เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีซึ่งน่าจะมีคุณลักษณะ 5 ประการ ดังนี้คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 โรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
“โรงเรียนสุจริต” ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง นำ
ผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริต เกิดความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม 
ดีงามในเรื่องกระบวนการคิด  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 เพ่ือให้มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็น 
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม 



3. เป้าหมาย 
3.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

“โรงเรียนสุจริต” ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

3.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง  
นำผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 

3.3  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบ ต่าง ๆ ของโรงเรียน
สุจริต เกิดความสำนึกพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมดีงามในเรื่อง
กระบวนการคิด  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะตามแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4  มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
4. กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ 
กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
1.ประชุมบุคลากร  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อชี้แจง วิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน วางแผนการดำเนินงาน 
2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ  วางแผน และจัดทำโครงการ 

 
พ.ค. 2564 

 
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

ขั้นดำเนินโครงการ (D) 
ดำเนินการดังนี้ 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการทุจริต
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
2.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
คณะกรรมการตรวจ และประเมินผลการดำเนินงาน 
3.กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านทุจริต 
4.กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต 

 
 

มิ.ย. 2564 
 
 

ทุกระยะการ
ดำเนินการ 

 
 

ฝ่ายบริหาร 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C) 
1.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
2.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 
มิ.ย. 2564 
-มี.ค.2565 

 
นายวินัย  อ้อม
วิหาร และคณะ 

นางสาวพิมพ์ชนก 
ขั้นแก้ไข  พัฒนา ปรับปรุง (A) 
1.รวมรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
2.ปรับปรุงพัฒนา 

 
มี.ค. 2565 

 
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 



 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความสำเร็จของโครงการ 
ผลผลิตที่ 1 : ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ “โรงเรียน
สุจริต” สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 

1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
“โรงเรียนสุจริต” สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียน
ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ร้อยละ 90 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

ผลผลิตที่ 2 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการ
ทุจริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง นำผล
ไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใหญ่และ
บุคคลโดยทั่วไป 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต
และการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง  นำผล
ไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ผู้ใหญ่และบุคคล โดยทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 95 

ผลผลิตที่ 3 :  นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบ ต่าง ๆ  ของโรงเรียน
สุจริต  

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบต่างๆของ
โรงเรียนสุจริต คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลผลิตที่ 4 : มีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม 
ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ  เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามสมเป็นโรงเรียนสุจริต คิดเป็ร้อยละ 
100 
2. สถานศึกษาดำเนินงานตามแผน/โครงการ ด้วย
ความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 95 

6. การประเมินผล 
        ตัวชี้วัดความสำเร็จ            วิธีการประเมิน           เครื่องมือประเมิน 
1. ประเมินอย่างรอบด้านโดย 
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ความพึง
พอใจ 

2. วิธีการประเมินตามสภาพจริงจาก
การปฏิบัติกิจกรรม 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ความพึง
พอใจ 



 
7. ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 1 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
“โรงเรียนสุจริต” สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนในโรงเรียน 
 2 นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญขององค์ประกอบ ต่าง ๆ  
ของโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทจุริตและการใช้ ชีวิตประจำวันด้วยความพอเพียง  
นำผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่และบุคคลโดยทั่วไป 

3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง เป็นโรงเรียนสุจริต เต็มรูปแบบมีเครือข่ายการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการบูรณาการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ 
 2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ 
9. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                   
เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2564 
 9.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ครู จำนวน 50 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 50 คน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน 
 9.2 สรุปแบบรายงานการปะเมิน 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พึงพอใจ 

(คน) 
ไม่พึงพอใจ 

(คน) 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ (คน) 
1 การสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการ 200 0 100.00 
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู 190 10 95.00 
3 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 187 13 93.50 
4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 196 4 98.00 
5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 180 20 90.00 
6 อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและความร่วมมือ 175 25 87.50 
7 การนิเทศติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา 174 26 87.00 
8 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
190 10 95.00 

9 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 182 18 91.00 
10 ความสำเร็จของโครงการ 180 20 90.00 

สรุป 185 15 92.50 



 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ 
บาลในสถานศึกษา  เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สรุปภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในผลสำเร็จของโครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 92.50 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้โรงเรียน 
ดำเนินโครงการนี้ทุกปีและควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและต่อต้านทุจริตมากข้ึน 

3. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
แบบ Onsite ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางอย่างไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ต้องอาศัยรูปแบบและเทคนิคการสอน
แบบ Online  มาเสริม  
 

(นางสาวพิมพ์ชนก  ลิไธสง) 
ตำแหน่ง ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
(นางโกสุม  สวัสดิ์พูน) 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
(นายวินัย  อ้อมวิหาร) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                                                                                                                                     

(นายธีระ  คนชุม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 

 
 
 
 
 



 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมมอบหมายนโยบายและขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 

ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตอาสา  
บูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 

ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตอาสา  
บูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 

ทักษะกระบวนการคิด  ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตอาสา  
บูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


