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ความเป็นมาและความส าคญั 

บทที ่1 บทน า

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ไดแ้ถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญตัิ แห่งชาติ เมื่อวนัที่ 
12 กนัยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการ ส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การปรับปรุง วิธี ปฏิบตัิราชการให้ ทนัสมยัโดยการน าเทคโนโลยี
มาใชยึ้ดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีการบริหารจดัการ ภาครัฐแบบใหม่ ตลอดจนการยกระดบัหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ปลูกฝัง ค่านิยม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส˚านึกในการรักษาศกัด์ิศรีของความเป็น
ขา้ราชการและความซ่ือสัตยสุ์จริตใน การบริหารงานภาครัฐ อยา่งมีประสิทธิภาพ จากนโยบายดงักล่าวกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดก้  าหนดเป็น 5 นโยบายทัว่ไป 7 นโยบาย เฉพาะในขอ้ 5 การบริหารการปฏิบตัิราชการกระทรวงในทุกระดบั จะตอ้งให้ 
ความส˚าคญักบัการบูรณาการการ ปฏิบตัิของทุกหน่วยงานในสังกดัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและประสาน สอดคลอ้งกบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่ 
ตลอดจนให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานดา้นการศึกษา ที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว และตรงกบั ความตอ้งการ
ของสังคม และนโยบายสานกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น พ้ืนฐาน ขอ้ 5 เร่งสร้างระบบให้ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นองคก์รที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบ การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคณุภาพ 
และมาตรฐานไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัสานกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดม้ียทุธศาสตร์ว่าดว้ยการป้องกนั
การทุจริตตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดบัโรงเรียนสุจริตและระดบั
เขต พ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดให้ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการ ป้องกนั
การทุจริตที่ผ่านกระบวนการพฒันา ระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มี การเรียนรู้และจดัการ
ความรู้อยา่งเท่าทนัต่อ การเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2557 ส˚านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกบั
ส านกังานป้องกนั และปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) มีนโยบาย ขยายผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตช่ื้อ “โรงเรียนสุจริต” และขยายผลการด˚าเนินงานจากโรงเรียนลงสู่ส˚
านกังาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ ทกัษะการคิด มีวินยั 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ พอเพียง และจิตสาธารณะ ให้สามารถขบัเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล
ใน สถานศึกษาและส˚านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแบบอยา่ง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มี การพฒันาอยา่ง ต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืน อนัจะเป็นการช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตาม นโยบาย เป้าหมายและกิจกรรมที่
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 



วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบา้นฉลอง ไดรั้บการพฒันาและมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอยา่งที่ดีในการ พฒันา

คุณลกัษณะ 5  ประการของส˚านกังานเขตสุจริต 
2. เพื่อขยายผลแนวทางการด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะ 5  ประการสู่โรงเรียน 
3. โรงเรียนบา้นป่าแดง มีรูปแบบการด าเนินงานเพื่อพฒันาองคก์รคุณธรรมสุจริต 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 บุคลากรในโรงเรียนบา้นฉลอง ทุกคน 
1.2 ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกดั 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลกรในโรงเรียนบา้นฉลอง ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุก โรงเรียนมีคุณลกัษณะ 5 

ประการ 
2.2 โรงเรียนบา้นฉลอง เป็นองคก์รคุณธรรมสุจริต 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรในโรงเรียนบา้นฉลอง มีส่วนร่วมในกระบวนการ ด าเนินงาน มีความรัก สามคัคี และ ปฏิบตัิงานได้

สอดคลอ้งตามรูปแบบการพฒันาเขตพ้ืนที่สุจริตอยา่งมีประสิทธิภาพและยกระดบัไปสู่ เขตพ้ืนที่สุจริตอยา่งยัง่ยืน 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นตน้แบบคุณลกัษณะ 5  ประการนกัเรียน 



บทที ่2 การด าเนินงาน 
จากวตัถุประสงคข์องการด˚าเนินโครงการ โรงเรียนบา้นฉลอง ไดข้บัเคลือ่นการด าเนินงานเขตสุจริตเพื่อ พฒันาให้

บุคลากรมีคณุลกัษณะ 5 ประการผ่านโครงการ และกิจกรรมที่เป็นอตัลกัษณ์ และวฒันธรรมของโรงเรียน บา้นฉลอง ที่ได ้เร่ิม
ด าเนินการ 2564 รายละเอียดดงัน้ี 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวิถีพุทธ 

๑. ฝึกปฏิบตัิ จิตสงบ ใจเป็นสขสู่องคก์รคุณธรรม 
การศึกษา 
๒. ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  
3. การพฒันาความมัน่คงทางจิตเพ่ือป้องปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. กิจกรรมจิตอาสา พฒันาองคก์ร 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 

บุคลากรโรงเรียน           
บา้นฉลองทุกท่าน 

2 รวมพลงัสรรคส์ร้างสุจริต 
กิจกรรม 
1. เขา้แถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต ์
ไหวพ้ระ กล่าวค าปฏิญาณสุจริต รับฟังโอวาท   
ของผูอ้  านวยการโรงเรียนท าสมาธิก่อนปฏิบติังาน 
ทุกวนั 
2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองคก์ร 
3. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
4. กิจกรรมโรงเรียนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 
- กลุ่มงานกิจกรรพิเศษ 

บุคลากรโรงเรียน          
บา้นฉลองทุกท่าน 

3 Big Clean & Clear 
กิจกรรม 
1. พฒันาบุคลากรในโรงเรียนในการใชเ้กณฑ์ 
มาตรฐาน 5 ส 
2. จดัหาอุปกรณ์ท าความสะอาด และรักษา ความ
สะอาดและดูแลบริบทโดยรอบโต๊ะท างาน 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มงานกิจการนกัเรียน 
- กลุ่มบริหารทัว่ไป 

บุคลากรโรงเรียน          
บา้นฉลองทุกท่าน 



 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบหลกั ผูรั้บผิดชอบ 
 3. กิจกรรมสานต่อความดียวุเกษตรกร ออมทรัพย์

มัง่มี ออมความดีสุขใจ 
- บริหารทัว่ไป 
-กิจกรรมพิเศษ 

ครูโรงเรียนบา้นฉลอง 



บทที ่3 ผลการด าเนินงาน 
ปึงบประมาณ 2564 โรงเรียนบา้นฉลอง ไดข้บัเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา "ป้องกนัการทุจริต" เป็นแบบอยา่ง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และสามารถ ปรับเปลี่ยน ทศันคติและพฒันา
บุคลากรให้เห็นความส าคญัของความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั อยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิต สาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอยา่งเป็น
รูปธรรมน าไปสู่ การปฏิบตัิที่ถูกตอ้ง เหมาะสม และยัง่ยืน  

 
 



 
 

 
 



 
 

 



บทที ่4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.. 2564 โรงเรียนบา้นฉลอง ไดด้ าเนินการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รภายใต ้โครงการ 

กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกบับุคลากรใน สถานศึกษา "ป้องกนัการ
ทุจริต" ภายใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต สามารถสรุปผลและขอ้เสนอแนะจากผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
สรุปผล 
1. ผลที่ปรากฏต่อบุคลากร 
บุคลากรมีคณุลกัษณะ 5 ประการตามตวัช้ีวดัของโรงเรียนสุจริตและปฏิญญาเขตสุจริต ใน 5 ประการเพ่ิมขึ้น 

1.1  ทกัษะการคิด สมารถวางแผนและคิดเป็นระบบ คิดอยา่งสร้างสรรค ์ตดัสินใจ และ แกปั้ญหาที่ เกิดขึ้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 มีวินยั มีการรักษาวินยัในตนเอง มาท างานก่อนเวลา และตรงต่อเวลาเพ่ิมมากขึ้น 
1.3 ช่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานของตนเองดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใส และมีส่วนร่วม 
1.4  ความพอเพียง มีความพอเพียง และด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียงประหยดั ดูแลรักษา และ ใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้ค่า 
1.5  จิตสาธารณะ มีจิตอสในการปฏิบติังานทั้งในงานราชการและงานอืน่ ๆ ให้ความร่วมมือ และอาสา ช่วยเหลืองาน

ดว้ยความเต็มใจ 
1.6  มีความละอายต่อการกระท าผิด และมีพฤตกิรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

2. ผลที่ปรากฏต่อโรงเรียนบา้นฉลองประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของโรงเรียนบา้นฉลองมีเพ่ิมมากขึ้น ระดบั ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการมีเพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นโครงการที่ควรส่งเสริมให้มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนและเป็นวิถีชีวิตของ คนในองคก์ร และ
เป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นฉลอง ควรเพ่ิมกิจกรรมในการด าเนินงานในการพฒันา คุณลกัษณะ 5 ประการเพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย โดยก าหนดเป็นโครงการที่จะพฒันาในแผนปฏิบตัิการประจ าปี งบประมาณต่อไป



 


