
คํานํา
 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปงบประมาณ 2559 จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ที่กําหนด

ในโครงการโรงเรียนสุจริต และจัดทํามาตลอดปงบประมาณ ประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 6 กิจกรรม ไดแก

  กิจกรรมที่  1  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ

  กิจกรรมที่  2  ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

  กิจกรรมที่  3  คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 

  กิจกรรมที่  4  1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย

  กิจกรรมที่  5  บริษัทสรางการดี 

  กิจกรรมที่  6  โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน

 ใน 6 กิจกรรมขางตนมีกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานดําเนินการจํานวน 3 กิจกรรม 

ไดแก 1) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 2) กิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 

วิจัย และ 3) กิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน สวนที่เหลือเปนกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โอนจัดสรรงบประมาณไปใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการ 

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํามาสรุปรวม

ผลการดําเนินงานเปนรายกิจกรรม ทั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา พรอมท้ังสรุปภาพความสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับ รวมท้ังปญหา อุปสรรค

และขอเสนอแนะ เพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตในปตอไป

 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หวังเปนอยางยิ่งวา 

เอกสารรายงานผลการปฏิบตังิานโครงการโรงเรียนสุจรติ ประจําปงบประมาณ 2559 ฉบับนี ้จะประโยชนแกผูเกีย่วของ

ทุกฝายและขอขอบพระคุณคณะทํางานทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการจัดทําเอกสารฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดีไว

ณ โอกาสนี้

        สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน

 “สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในขณะน้ีพรอมแลวที่จะขับเคล่ือน
งานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ( โครงการโรงเรียนสุจริต )  ซึ่ งสอดคล องกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ที่ใหความสําคัญกับการปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนการลงทุนดานปองกัน
ระยะยาว โดยดําเ นินการตามยุทธศาสตร  “สร างสังคมที่ ไม ทนต อการทุจริต” 
เริ่มตั้งแตการสรางกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมผานโรงเรียนสุจริต เพื่อสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต ปรับฐานความคิดใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม พรอมทั้งปลูกฝง ความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และ มีจิ ตสาธารณะ  ให  เ ด็ กและ เยาวชนได  เติ บ ใหญ  เป  นพลเ มือง ท่ีมี คุณภาพ
มีความเสียสละเพื่อสวนรวม นอกจากน้ียังตองมีการเสริมพลังการมีสวนรวมของผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให มีพฤติกรรมที่ ไม ยอมรับและตอต านการทุจริต
ในทุกรูปแบบควบคูกันไป เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
อยางตอเนื่อง และย่ังยืน”
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ดร.อุทิศ บัวศรี
ผูชวยเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ดร.สรรเสริญ สุวรรณ
ขาราชการบํานาญ

การแยกประโยชนสวนบุคคล
กบัประโยชนสวนรวมออกจาก
กนัไดอยางเดด็ขาด(DISCRETE) 

ห รื อ ร ะ บ บ คิ ด ฐ า น ส อ ง

(DIGITAL) เเตกตางจากระบบ

คิดฐานสิบ (ANALOG) ที่นํา

ป ระ โยชน  ส  ว น บุคคล กับ

ประโยชนสวนรวมมาเปนเรือ่ง

เดียวกัน (CONTINUOUS) ซึ่ง

เปนสาเหตุนําไปสูการเกิดการ

ทุจริต ดวยเหตุนี้ การปลูกฝง

ทักษะการคิดแบบระบบคิด

ฐานสอง จึงเป นการแกไข

ปญหาที่ตนเหตุ ที่จะนําไปสู

การลดระดับการทุจริตของ

ประเทศไทยอยางยั่งยืน

การดํ า เนิ นงาน โครงการ
โรงเ รียนสุ จริต  เป นการ
วางรากฐานการแกปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน โดยผานการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้ ง ใ น แล ะนอก โ ร ง เ รี ย น 

เ พื่ อ ป ลู ก ฝ  ง ใ ห  ผู  เ รี ย นมี

คุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต อยู อยางพอ

เพียง และจิตสาธารณะ โดย

เนนการฝกทักษะกระบวนการ

คิดดวยระบบคิดฐานสอง ซึ่ง

เปนการคิดโดยใชเหตุและผล

ในการแยกแยะเรือ่งประโยชน

สวนรวม ออกจากประโยชน
สวนตนไดอยางชัดเจน อันจะ

เปนการปองกันปญหาการ

ทุจริตไมใหเกิดกับผูเรียน และ
ประเทศชาติในอนาคต

ดร.พิธาน พื้นทอง
ที่ปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก  า วต  อ ไปของ โครงการ
โรงเรียนสุจริต นอกจากจะ
ตองวางเเผนใหสอดคลองกับ
มิติตางๆ ของการเรียนรูตาม

ศกัยภาพของผูเรยีนและสงัคม

แลว บคุลากรทุกคนควรตองมี

ความมุงมั่น เขมแข็ง มั่นคง 

ที่ จ ะ ทํ า ง า น ต  อ ไ ป ด  ว ย 

“ ก า ย สุ จ ริ ต  ว จี สุ จ ริ ต

มโนสุจริต” เปนหน่ึงเดียวกับ

เปาหมายที่วางไวดวยความ

เชื่อมั่นในความดีที่มีอยูจริง

ปญหาการทจุรติ นบัเปนปญหา
ที่สําคัญที่สุดที่กระทบตอการ
ดําเนินงานและการพัฒนา
ประเทศและที่สําคัญที่สุดคือ 

การที่ เยาวชนรุ นใหม เริ่มมี

ทัศนคติที่ชินชาและยอมรับ

มากขึ้นวา การทุจริตเปนเรื่อง

ปกติธรรมดาในสังคม ซึ่งนับ

เปนคานิยมท่ีเปนปญหาท่ีราย

แรงของประเทศ โครงการ

โรงเรียนสุจริตเปนโครงการท่ี

มุงเนนการสรางความเขาใจใน

ปญหาการทุจริตและมีการ

จัดการเรียน การสอน อบรม 

กลอมเกลาใหเยาวชนในระบบ

ก า ร ศึ กษ า มี ค ว าม เ ข  า ใ จ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

และรวมมือกันในการตอตาน

การทุจรติทุกุรปูแบบ โครงการ
นี้จึงเป นโครงการท่ีมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต
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1.ความเป็นมา

 โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหหนวยงานในสังกัด รวมเปนสวนหน่ึงในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
บูรณาการความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติใหมีคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 4) อยูอยางพอเพียง 
และ 5) จิตสาธารณะ 
 ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริตเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2556 มีโรงเรียนเขารวมโครงการในปแรก 
เปนโรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 225 โรงเรียน ตอมาในปงบประมาณ 2557 ไดขยายเครือขายโรงเรียนสุจริต
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 10 ของจํานวนโรงเรียนในแตละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 3,216 โรงเรียน ตอมา
ในปงบประมาณ 2558 ขยายเครือขายโรงเรียนสุจริต เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนโรงเรียนในแตละสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 6,432 โรงเรียน ในขณะน้ีมีโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวนท้ังส้ิน 9,873 
โรงเรียน
 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ดําเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเปนขอตกลง
รวมกันของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสราง
เครือขาย เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ดังแผนภาพ
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แผนภาพคุณลักษณะ 5 ประการ
โรงเรียนสุจริต
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กิจกรรมสําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ประจําปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3

การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ 

กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย 
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

กิจกรรมคายเยาวชน 
“คนดีของแผนดิน”

กิจกรรม 
1,000 เร่ือง 
1,000 วิจัย

กิจกรรมบริษัทสรางการดีกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.
ใสสะอาด ปราศจาก

คอรรัปชัน
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โครงการโรงเรียนสุจริต4

กิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
โอนจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาดําเนินการ

1

2

3

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 
(ITA) ระดับสถานศึกษา

กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

นเิทศตดิตามผลการดําเนินงานโรงเรียน
สุจริตในสังกัด
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กิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ดําเนินการ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย

โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
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โครงการโรงเรียนสุจริต6

กิจกรรม 

ป.ป.ช. สพฐ.นอย

ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

กิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
 โอนจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ

กิจกรรม 

บริษัทสร้างการดี

2.กลุ่มเป้าหมาย

    ¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃ ÕÂ¹ÊØ¨ÃÔμ¤ÃÍº¤Å ØÁ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ ä´Œá¡‹
 - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   จํานวน      225 เขต
 - โรงเรียน      จํานวน      9,873 โรงเรียน
 - นักเรียน      จํานวน      2,960,000 คน
 - ผูบริหาร         จํานวน      9,873 คน
 - ครู          จํานวน      148,000 คน
 - ชุมชน      จํานวน      96,480 คน

3.ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
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4.กิจกรรมที่ดําเนินการ

กิจกรรม
ผูดําเนินงาน

งบประมาณ หมายเหตุ
สพฐ.

สพป.
สพม.

โรงเรียน

1. การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา และระดับสถานศึกษา

   22,180,350

2. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

/ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
-   12,772,000

3. กิจกรรมคายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน”
-   12,772,000

4. กิจกรรม 1,000 เรื่อง 
1,000 วิจัย

 -  21,903,067

5. กิจกรรมบริษัทสรางการดี - -  -

6. โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 

ปราศจากคอรรัปชัน
 -  3,740,523

7. นิเทศติดตามผลโรงเรียน

สุจริต
-  - 12,560,000
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โครงการโรงเรียนสุจริต8

กิจกรรม
ผูดําเนินงาน

งบประมาณ หมายเหตุ
สพฐ.

สพป.
สพม.

โรงเรียน

8. อื่น ๆ
   8.1 บรรณาธิการกิจ
เอกสารคูมือโครงการโรงเรียน
สุจริต
   8.2 การดําเนินกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
(เขตสุจริต)
   8.3 การอบรมหลักสูตร
จิตวิทยาความมั่นคงสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา (สจว. 
สพฐ. รุนที่ 3)
   8.4 การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ สวนกลาง/สวนภูมิภาค
   8.5 กิจกรรมบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ











-



-

-



-

-

-

-



732,823

30,526,400

4,126,630

6,675,507

9,070,000

รวมงบประมาณ 124,287,300
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

โครงการโรงเรียนสุจริต
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ความเป็นมา
 

 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 

(พ.ศ.2556 - 2560) ไดกาํหนดวิสยัทศันวา “สงัคมไทยมีวนิยั โปรงใส ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและ

รวมกันปองกันและปราบปรามการทุจรติ เปนท่ียอมรับในระดับสากล” มเีปาหมายหลักเพ่ือลดปญหา

การทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้นอันจะสงผลตอคาดัชนี
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ชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน โดยตั้งคาเปาหมาย

ไวที่รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2560 (โดยในป 2558 ที่ผานมา ประเทศไทยไดคะแนนความโปรงใสรอยละ 38 อยูอันดับ

ที่ 76 จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศท่ัวโลก) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ยังไดกําหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับคุณธรรม และ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครฐัไวในยทุธศาสตรที ่4 “พฒันาระบบบรหิารและเครือ่งมอืในการปองกนัและปราบปราม

การทจุรติ” เน่ืองจากเปนประเดน็ทีส่งผลตอคาดชันชีีว้ดัภาพลกัษณคอรรปัชนั (Corruption Perception Index : CPI)

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) 

ไดดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม และความโปรงใส ใหเปนแนวทางที่สอดคลอง

กบัแนวนโยบายการบรหิารประเทศของรฐับาลทีไ่ดแถลงตอสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(สนช.) เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 

ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ ไดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

พฒันาระบบประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) โดยบรูณาการและปรบัปรงุเครือ่งมอืการประเมนิคณุธรรมการดาํเนนิงาน (Integrity Assessment) 

หนวยงานภาครัฐที่นํามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน 

เพื่อใหการประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมิน

เชงิภาพลกัษณ (Perception based) เขากบัหลกัฐานเชงิประจกัษ (Evidence based) โดยมุงหวงัใหเกิดการบรหิารงาน

ที่โปรงใสและเปนธรรมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยใหมีการจัดระดับ Integrity Assessment

ตามผลท่ีไดรับจากการประเมินดังกลาว เพื่อใหแตละหนวยงานนําขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนา

และยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใสการดาํเนนิงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถงึสามารถใชเปนเครือ่งมอื

ในการปองกันการทุจริตของประเทศไดอีกทางหนึ่ง
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 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต

 2. โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 225 โรงเรียน

 3. เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 10 จํานวน 3,216 โรงเรียน

à»‡ÒËÁÒÂ
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
ã¹¡ÒÃ´ ํÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° 
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คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ าหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ
ที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน

ความโปร่งใส (Transparency) 
ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ และ
จากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) 
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน

ความพร้อมรับผิด (Accountability) 
ประเมนิจากความคดิเหน็ของประชาชนผูรบับรกิารหรอืผูมสีวนไดสวนเสยี
ตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ

ความปลอดจากการทจุรติในการปฏิบตังิาน (Corruption Free Index) 
ประเมินจากการรับรูและประสบการณโดยตรงของประชาชนผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ าหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ 
และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) 
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ÇÔ¸Õ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃ

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยแบงสายการประเมินออกเปน 30 สายการประเมิน

 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดประชุมเตรียมความพรอมคณะกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน

งานของหนวยงานภาครัฐ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 205 เขตพ้ืนที่การศึกษา เตรียมรับการประเมิน

ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

 4. คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกําหนดการประเมิน ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 

2559

 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ระหวางวันท่ี 1 – 6 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือทําการแปลผล

ขอมูลและจัดทําขอเสนอแนะแกหนวยงานท่ีเขารับการประเมินสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาในเร่ืองคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานที่รับการประเมิน

 6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการแจงขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินดาน

Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เขารับ

การประเมินไดรับทราบ เพื่อพิจารณาวาจะขออุทธรณขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินหรือไม 

 7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณขอสังเกตดาน 

Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ระหวางวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ 2559

 8. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระหวางวันท่ี 

14 – 17 มีนาคม 2559
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ระดับสถานศึกษา

 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหกับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต 

เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 10

 2. สถานศึกษาที่เขารับการประเมินจัดสงรายชื่อผูประสานงานรายชื่อบุคลากรภายในสถานศึกษา และรายชื่อ

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3. คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & 

Transparency Assessment (IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency 

Assessment (EIT)

 4. สถานศึกษาที่เขารับการประเมินตอบขอคําถามพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบขอคําถามตาม

แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT)

 5. คณะกรรมการแปลผลคะแนน ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) จากแบบประเมินทั้ง 3 แบบ (Internal / External / Evidence-Based Integrity & 

Transparency Assessment)

 6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐใหแกสถานศึกษา (เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 10) ที่เขารับการประเมิน

 7.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับและพิจารณาการอุทธรณจากสถานศึกษา (เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 

10) ที่เขารับการประเมิน

 8. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานของสถานศึกษา (เครือขายโรงเรียนสุจริต

รอยละ 10) ที่เขารับการประเมิน

 9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถานศึกษา ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ผลการดําเนินงาน

 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

 2. โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 225 โรงเรียน ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

 3.  เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 10 จํานวน 3,216 โรงเรียน ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

 4. หนวยงานที่ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

 5. หนวยงานที่ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) สามารถใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียดวยความโปรงใส ยุติธรรม

 6.  บคุลากรในหนวยงานท่ีไดรบัการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment :  ITA) ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบฯ เพิ่มมากขึ้น 

 7. บุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดปรับเปลี่ยนฐานความคิดและพฤติกรรมใหเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

ปัญหาและอุปสรรค

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแหง ยังไมเห็นความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ทําใหผลประเมินไมเปน

ที่นาพึงพอใจ 
 2.  บคุลากรในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายงัขาดความรูความเขาใจในการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 3. การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ไมตรงกับสภาพความเปนจริง 

 4.  หลักฐานเชิงประจักษ/อางอิงคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) บางขอไมไดเกิดจากการปฏิบัติจริง
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ข้อเสนอเเนะ

 1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรใหความสําคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด

ในการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 2.   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาควรสรางความรูความเขาใจและใหเหน็ถงึความสาํคญัของการประเมนิคณุธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ใหแกบุคลากรในสังกัด

 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน

 4.   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานควรมกีารนาํระบบอเิลก็ทรอนกิสมาใชในการประเมนิคณุธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 5.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสรางจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรในสังกัด
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ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ
 ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
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ความเป็นมา

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได ดําเนินโครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา “ปองกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุริต) ซึง่มุงพัฒนาสถานศกึษาในสงักดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหนวย

รับผิดชอบ ซึ่งไดบูรณาการใหกับสถานศึกษาปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียน มีความรู เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ

กระบวนการคดิ มวีนิยั ซือ่สตัยสจุรติ อยูอยางพอเพยีง จติสาธารณะ และยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม โดยใหผูเกีย่วของ

มบีทบาทในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาค เปนธรรม ทัง้การปฏิบตั ิการพัฒนา และเผยแพร

องคความรูดานการปองกันการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เปนกิจกรรมที่กําหนดใหดําเนินการในโครงการโรงเรียน

สุจริต เพื่อใหนักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนเจาของกิจกรรมในการรวมกันสรางความดีใหกับสังคม

ทั้งยังเปนตนแบบในการทําความดี โดยผานกระบวนการทํางานเปนกลุม เปนผูนําในการทําความดี ดูแลการสรางความ

ดีของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน มีระบบการทํางานอยางเปนขั้นตอน ผานกระบวนการวางแผน
การดําเนินงาน การดําเนินงานอยางมีสวนรวม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนๆ นักเรียน และชุมชน

อยางใกลชิด การปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม พึงประสงคระหวางการดําเนินงาน และการสรุปผล

การดําเนินงานใหผูที่เกี่ยวของทราบ พรอมทั้งสามารถเผยแพรใหแกสาธารณชนในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย 

โดยมีเปาหมายรวมกัน คือนําไปสูการสรางคุณธรรมใหเกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

และเปนผูมีทักษะในการดํารงชีวิต มีภูมิคุมกันที่ดีอันจะนําไปสูการเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคต
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 การจัดทําสรุปและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

ในรอบปที่ผานมา จะชวยใหผูเกี่ยวของไดมองเห็นขอดี ขอเสีย หรือขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินงาน และ

เกิดแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานท้ังในระดับโรงเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
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 โรงเรียนสุจริต จํานวน 9,873 โรงเรียน โดยจําแนกเป็น
  1. ป.ป.ช. สพฐ.นอย     จํานวน    82,000   คน
  2. ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน   จํานวน    96,480   คน

เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ
1. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.1 ชี้แจงผูรับผิดชอบโครงการระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

 1.2 แจงโอนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานขับเคล่ือนกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.

ชุมชน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1.3  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

2. ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 2.1 วางแผน จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ใหแกเครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 20

 2.2 จัดประชุมอบรมชี้แจงบทบาทหนาท่ีของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ใหแก 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ของเครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 20

 2.3 นิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.

ชุมชน ของเครือขายโรงเรียนสุจรติรอยละ 20

 2.4  สรุปและรายงานผลเพื่อแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ระดับสถานศึกษา

 3.1 คดัเลอืกนกัเรยีนและชุมชนท่ีมคีณุสมบัตติามท่ีกาํหนดในคูมอืการจัดกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. 

สพฐ.ชุมชน พรอมจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน 

(ป .ป .ช .สพฐ .นอย) และคําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับชุมชน 
(ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน)

 3.2 สงคําสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3.3 สงคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เขารับการอบรม เพื่อใหทราบแนวปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ 

 3.4 คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไปดําเนินการตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด

 3.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินการโครงการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

ผลผลิต

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สพฐ.ชุมชน จากโรงเรียนสุจริตตนแบบและเครือขายโรงเรียนสุจริต จํานวน 9,873 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.นอย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน รวมทั้งสิ้นจํานวน 178,480 คน โดยจําแนก ดังนี้

 - ป.ป.ช. สพฐ.นอย จํานวน 82,000 คน

 - ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน จํานวน 96,480 คน

ผลลัพธ

 1. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนลดลง  

 2. การดําเนินงานของสถานศึกษามีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 3. การทุจริตคอรรัปชันในสถานศึกษาลดลง 

 4. บคุลากรในสถานศกึษามคีวามระมดัระวงัในการประพฤตปิฏบิตัตินใหถกูตองตามระเบยีบ และตามกฎหมาย 

 5. สถานศึกษาเปนที่ยอมรับและศรัทธาของผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานภายนอก 

 6. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) สูงขึ้น 

 7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ

 8. ชุมชนมสีวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
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ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอเเนะ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน บางคน

มขีอจาํกดัเรือ่งเวลาในการเขารวมกจิกรรม

กับโรงเรียน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย ที่อยู

ในระดับประถมศึกษาและเปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก  คอนข างลํ าบากตอการ

จัด กิจกรรมหรือปฏิบัติตามบทบาท 

เชน บทบาทดานการจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติงานตอโรงเรียน

โรงเรียนและสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มกีารนิเทศติดตามและสรางความเขมแข็ง

ในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของ 

ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

คอนขางนอย

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ

ตอการปฏิบตัหินาท่ีของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คอนขางนอย

2

1

3

4

สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาควรมี

มาตรการกํากบั ตดิตามการปฏิบตังิานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 

ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

1

โรงเรียนควรจัดทําแผนปฏิบัติการและ

ปฏิทินการขับเคลื่อนกิจกรรม ป.ป.ช. 

สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

ที่ชัดเจน

2

โรงเรียนควรมีกิจกรรมการสรางแรงจูงใจ

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไดเขามามี

สวนรวมในการปฏิบัติงานกับโรงเรียน

3

โรงเรียนควรสงเสริมใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

ไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทอยางเขมแข็ง

4

ครูที่ปรึกษาควรทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง คอย

ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สพฐ.นอย 

5
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คายเยาวชน 
“คนดีของแผนดิน”
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ความเป็นมา

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดดําเนินโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต

ปงบประมาณ 2556 ถึงปงบประมาณ 2559 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน มคีวามรูเทาทนัการเปลีย่นแปลง ยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม ควบคูกบัการพฒันาคร ูผูบรหิารและบคุลากร

ทางการศึกษา โดยใหผู เกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เสมอภาค

และเปนธรรม รวมท้ังการฝกปฏบิตัใิหนกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการคดิ เหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน

ตน อันจะนํามาซึ่งการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนที่มีความซื่อสัตยสุจริต สอดคลองกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียน

สุจริต” ใน 3 ดาน ไดแก ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขายใหกับโรงเรียนสุจริตตนแบบ 

จํานวน 225 โรงเรียน และดําเนินการขยายเครือขาย รวม 9,873 โรงเรียน 

 โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดใหมกีารจดักจิกรรมคายเยาวชน “คนดขีองแผนดนิ” 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหครูมีแนวทางการจัดกิจกรรมคายเยาวชน“คนดีของแผนดิน” และใชกิจกรรม

ในการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

นอกหองเรียนดวยการสรางประสบการณใหมและประสบการณเชงิบวกในการเรียนรู ทีท่าํใหนกัเรียนเกิดความตระหนัก 

เกิดแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเช่ือ ความคิด และทําใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ
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เป้าหมาย
 

 âÃ§àÃÕÂ¹ÊØ¨ÃÔμμ Œ¹áºº áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂâÃ§àÃÕÂ¹ÊØ¨ÃÔμ ¨Ó ¹Ç¹ 9,873 âÃ§àÃÕÂ¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

  1. โรงเรียนตนแบบ จํานวน 225 โรงเรียน
  2. เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 30 จํานวน 3,216  โรงเรียน
  3. เครือขายโรงเรียนสุจริตรอยละ 20 จํานวน 6,432  โรงเรียน

วิธีดําเนินการ

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รวมกบัโรงเรียนสจุรติตนแบบ ศกึษาแนวทางการจัดกจิกรรมคายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” ในการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” รวมกับโรงเรียน

สุจริตตนแบบ

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เชญิผูบรหิารโรงเรยีนสจุรติตนแบบ และผูบรหิารเครอืขายโรงเรยีนสจุรติ

ร อยละ 20 วางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมการจัดอบรม เช น การออกแบบกิจกรรมคาย 

การประสานวิทยากร การจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ สื่อวีดีทัศน เคร่ืองเสียง สถานท่ี 

อาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนการประสานผูรับผิดชอบฝายตางๆ ฯลฯ

1

2

3
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4
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ร วมกับโรงเรียนสุจริตต นแบบ ดําเนินการจัดค ายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” โดยดําเนินการ ดังนี้

4.1  ผูเขารวมอบรมประกอบดวยนักเรียนแกนนําจากเครือขายโรงเรียนสุจริต โรงเรียน

ละ 10 คน และครูผูรับผิดชอบ โรงเรียนละ 2 – 3 คน

4.2  ดําเนินการจัดอบรมตามคูมือการจัดกิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” ดังนี้

วิทยากรโรงเรียนสุจริตตนแบบจัดกลุมนักเรียนแกนนํา และครูผู รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมตามระดับชั้น ประกอบดวย

4.2.1. ระดับปฐมวัย วิทยากรปลูกฝงใหผูเขารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ ผานกิจกรรมการเรียนรู

ที่มีความหลากหลาย

4.2.2. ระดับประถมศึกษา วิทยากรปลูกฝงใหผูเขารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 

5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย

สุจริต อยู อย างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ านกิจกรรมการเรียนรู 

ที่มีความหลากหลาย

4.2.3.  ระดับมัธยมศึกษา วิทยากรปลูกฝงใหผูเขารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ ผานกิจกรรมการเรียนรู

ที่มีความหลากหลาย

4.3  การดําเนินการจัดอบรมใหจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจาก 

1) เคารพธงชาติ 2) ไหวพระ สวดมนต หรือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 

3) กลาวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต จากนั้นจึงดําเนินการอบรมตามตารางการจัดคายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” ในการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

5

6

การประเมินผลการจัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” โดยโรงเรียนสุจริตตนแบบเปนผูประเมิน
ตามวัตถุประสงคของการจัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน”

สรุปรายงานผลการจัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” ตามแบบรายงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  โดยผู  รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเขียนรายงานผล
เพือ่เปนsสือ่กลางใหผูใชผลการประเมินและผูเกีย่วของไดทราบวาผลการดําเนนิงานการจัดคายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” อยูในระดับใด
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ผลผลิต
 

นักเรียนแกนนําจากโรงเรียนสุจริตตนแบบ และเครือขาย

โรงเรยีนสจุรติ จาํนวน 9,873 โรงเรยีน มคีวามรูความเขาใจ

ในเรื่องของการปองกันการทุจริต

นักเรียนแกนนําจากโรงเรียนสุจริตตนแบบ  และเครือขาย

โรงเรียนสุจริต จํานวน 9,873 โรงเรียน มีความสามารถ

ในการเผยแพรความรูในเรื่องของการปองกันการทุจริต 

สามารถขยายผลถึงโรงเรียนใกลเคียง ชุมชน และสังคมได

นักเรียนแกนนําจากโรงเรียนสุจริตตนแบบ และเครือขาย

โรงเรยีนสจุรติ จาํนวน 9,873 โรงเรียน ประพฤตปิฏบิตัติน

ตามระเบียบของโรงเรียน

ผลลัพธ์
นักเรียนท่ีเขารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูที่มีความหลากหลายของแตละชวงชั้น โดยนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต 

อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน รวมกิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอสวนรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู

ผลการดําเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ

ระดับโรงเรียน

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. การปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ควรปฏิบัติอยางตอเนื่องและจริงจัง
จากทุกฝาย

2. ควรมีการจัดกิจกรรมยกยอง เชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน ผูปกครองที่ประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีในการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน

3.  ควรมีการติดตาม ประเมินผลนักเรียนที่ผานการเขาคายไปแลวอยางตอเนื่อง

4.  ควรเปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล

5.  ควรจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกที่ทําใหนักเรียนเกิดแรงกระตุนในการที่จะมีสวนรวมมากขึ้น

6. ควรจัดคายแยกชั้นระหวาง ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื่องจากความแตกตางระหวางวัย และ
ความสามารถในการเรียนรูและความเขาใจไมเทากัน

7.  ควรขยายเครือขายและใหโอกาส ชุมชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ไดเขาคายหรือทํา
กิจกรรมรวมกัน เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมดังกลาวอยางยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
ติดตามและประเมินเปนระยะและตอเนื่อง

8.  ควรเชิญองคกรตาง ๆ ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดคาย

9. โรงเรียนควรสรางความรูความเขาใจ และตระหนักในจุดมุงหมายของการพัฒนาคุณลักษณะความสุจริต
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนและผูปกครอง

1. ควรจัดสรรงบประมาณใหเครือขายโรงเรียนสุจริตไดจัดกิจกรรมในโรงเรียนของตนเอง เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัย ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และเพิ่มพูนทักษะการจัดคายใหกับบุคลากรและ
ความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน

2. ควรจัดสรรงบประมาณลงสู หนวยปฏิบัติใหเร็วขึ้น เพื่อใหหนวยปฏิบัติสามารถบริหารเวลาในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการไดมากข้ึน เพราะการจัดกิจกรรมในชวงฤดูฝน กิจกรรมคายบางฐานตองใชสถานท่ี
โลงแจง และนักเรียนตองประสบปญหาในการเดินทางมารวมกิจกรรม
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1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย
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ความเป็นมา

 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เนนยํ้า

ใหเห็นความสําคัญของการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสูความเปนโรงเรียนสุจริตอยางแทจริง จึงไดสงเสริม

ใหโรงเรียนในโครงการจัดทําวิจัย โดยในปงบประมาณ 2557 ไดดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนสุจริตตนแบบ

ที่มีความพรอมเขารับการพัฒนาดานการทําวิจัย จํานวน 24 โรงเรียน (แบงเปนโรงเรียนวิจัยตนแบบ 

จํานวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนวิจัยคูพัฒนา จํานวน 12 โรงเรียน) จากนั้นไดขยายเครือขายงานวิจัย

เพิ่มขึ้นในปงบประมาณ 2558 จํานวน 100 โรงเรียน และดําเนินการอบรมใหความรูแกผูบริหารและครู

ในโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมเปนผลทําใหไดงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 100 เรื่อง รวมกับโรงเรียนตนแบบ

และโรงเรียนวิจัยคูพัฒนาอีก 24 เรื่อง รวมเปนไดงานวิจัยทั้งหมด 124 เรื่อง 

 ตอมาในปงบประมาณ 2559 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานไดอนมุตัใิหสาํนกัพฒันา

นวตักรรมการจดัการศึกษาขยายเครอืขายจดัทาํวจิยัเพิม่ขึน้อกีจาํนวน 1,000 โรงเรยีน โดยรับสมัครโรงเรยีน 

ในโครงการโรงเรียนสุจริตเขารวมจัดทําวิจัย ภายใตกิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย 
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เป้าหมาย
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ในปีงบประมาณ 2559 
มีทัง้หมดจํานวน 1,000 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค

ภาคใต 
จํานวน 99 โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน  
จํานวน 307 โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
จํานวน 225 โรงเรียน

ภาคเหนือ 
จํานวน 178 โรงเรียน

ภาคกลาง 
จํานวน 191 โรงเรียน
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วิธีดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย 
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1
 การประชุมอบรมเชิ งปฏิบัติการให ความรู  เกี่ ยวกับ
การจัดทํ าวิ จั ย ให แก บุคลากรในโรง เรี ยนกลุ  ม เป  าหมาย 
ประกอบดวย ผูบริหารหรือผูแทน โรงเรียนละ 1 คน โดยแบง
การประชุมอบรมออกเปน 5 ภูมิภาค ตามรายละเอียดดังนี้

ภูมิภาค ระยะเวลา สถานที่

ภาคใต 18 - 20 กันยายน 2558
โรงแรมไดมอนด พลาซา 

จ.สงขลา

ภาคเหนือ 24 - 30 ตุลาคม 2558
โรงแรมคุมภูคํา

จ.เชียงใหม

ภาคกลาง 3 - 6 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมภูเขางามรีสอรท 

จ.นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

10 - 13 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมเทพนคร

จ.บุรีรัมย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

17 - 20 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมเจริญธานี

จ.ขอนแกน
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วิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคให้ความอนุเคราะห์
ในการเป็นวิทยากรการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

OPTION

ภาคใต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.

2.

3.

4.

5.
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 โดยคณะวทิยากรแตละภมูภิาคเปนผูอบรมใหความรูและฝกใหบคุลากรในโรงเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรม 
1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ใหมีความสามารถในการจัดทําวิจัยและมอบหมายใหโรงเรียนไปดําเนินการวิจัย
และเขียนรายงานวิจัยใหได 1 บท แลวนํามาสัมมนารวมกันในระยะที่ 2 ตอไป

 หลั ง จ ากที่ โ ร ง เ รี ยน ได  รั บความรู  แ ละ มีความ เข  า ใ จ
ในการจัดทําวิจัยและกลับไปดําเนินการท่ีโรงเรียนของตนเอง
จนกระทัง่สามารถเขยีนรายงานวจิยัได 3 บท แลวนําผลงานมานาํเสนอ
แลกเปลีย่นเรยีนรู หและใหวทิยากรแกไข แนะนาํ ซึง่มีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานในแตละภูมิภาค ดังนี้

ระยะที่ 2

ภูมิภาค ระยะเวลา สถานที่

ภาคใต 11 – 13 มีนาคม 2559
โรงแรมไดมอนด 

จ.สุราษฎรธานี

ภาคเหนือ
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 

2559

โรงแรมคุมภูคํา 

จ.เชียงใหม

ภาคกลาง 22 – 24 เมษายน 2559
โรงแรมภูเขางามรีสอรท 

จ.นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

18 – 20 มีนาคม 2559
โรงแรมเทพนคร 

จ.บุรีรัมย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน
26 – 28 มีนาคม 2559

โรงแรมเจริญธานี
จ.ขอนแกน



โครงการโรงเรียนสุจริต

U
pr

ig
ht

 S
ch

oo
l

โครงการโรงเรียนสุจริต38

จุดที่ ภูมิภาค/สถานที่ ระยะเวลา
โรงเรียน
ที่เขารวม
(จํานวน)

โรงเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือก
(จํานวน)

1

ภาคใต

(โรงแรมไดมอนด 

จ.สุราษฎรธานี)

1 - 3 

กรกฎาคม 2559
99 10

2

ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน

(โรงแรมเจริญธานี 

จ.ขอนแกน)

7 - 9 

กรกฎาคม 2559
307 30

3

ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนลาง
(โรงแรมเทพนคร 

จ.บุรีรัมย)

12 - 14 
กรกฎาคม 2559

225 23

4
ภาคกลาง

(โรงแรมภูเขางาม
รีสอรท จ.นครนายก)

22 - 24 

กรกฎาคม 2559
191 19

5

ภาคเหนือ

(โรงแรมดวงตะวัน 
จ.เชียงใหม)

29 - 31 

กรกฎาคม 2559
178 18

รวม 1,000 100

ระยะที่ 3

 หลังจากทุกโรงเรียนจัดทําวิจัยเสร็จเรียบรอยทั้ง 5 บทแลว 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และนําเสนองานวิจัยใหวิทยากรวิพากษเพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
พรอมท้ังคดัเลือกงานวจิยัดเีดนรอยละ 10 ของแตละภูมภิาค เพือ่เปนตวัแทน
ของภูมิภาค เขารับการคัดเลือกงานวิจัยที่มีความโดดเดนระดับประเทศ 
จํานวน 100 เรื่อง และการคัดเลือกของแตละภูมิภาคไดผล ดังนี้
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ระยะที่ 4

 การประกวดแขงขนัและแลกเปล่ียนเรียนรู ผลงานวิจยั “1,000 เร่ือง 

1,000 วจิยั นวตักรรมการศึกษากาวไกล ตานภยัคอรรปัชนั” โดยสาํนกัพฒันา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาใหโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกงานวิจัยเปน

ตัวแทนแตละภูมิภาค จํานวน 100 โรงเรียน นําผลงานวิจัยมานาํเสนอเพื่อ

แขงขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม

ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอย ดังนี้

 1.   กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูผลงานวจิยัในลกัษณะการจดันทิรรศการนาํเสนอผลงานวจิยั จาํนวน 
100 บูธ และฝกอบรมตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 2.  กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน

2.1 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตัดสินแบงเปนกลุมรับผิดชอบ

ในการตัดสิน รวมกันอาน และตัดสินผลงานที่เปนรูปเลมฉบับสมบูรณ พรอมรับฟงการนํา

เสนอจากโรงเรียนสุจริตเครือขาย

2.2 วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผลงานวิจัยที่ดีเดน

จํานวน 16 งานวิจัย นําเสนอผลงาน

2.3 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผลงานวิจัยดี เด น

จํานวน 9 งานวิจัย

2.4 วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกรับรางวัลผลงานวิจัยชนะเลิศ

รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยตามลําดับ

 3.  กิจกรรมการตกผลึกความคิด ระดมความคิด ไดกําหนดใหมีการอบรมผานกระบวนการ

ตกผลกึความรู ระดมความคดิ โดยแยกหองถกแถลงผลงานวจิยั ซึง่จดักจิกรรมการอบรม แยกเปนหองตาง ๆ

 4. การนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล รวมอภิปรายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร และ
ตอยอดโรงเรียนสุจริต โดยผูทรงคุณวุฒิ
 5.  กิจกรรมฐานการเรียนรูสื่อภาพยนตรสงเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

 6.   กจิกรรมฐานการเรียนรูการจัดทําภาพยนตรสัน้ “คณุธรรม จรยิธรรม” โดยใชแอปพลิเคช่ัน iMovie

 7.  กิจกรรมเสวนา ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0”
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ผลการดําเนินงาน

 จากการดําเนินกิจกรรม 1,000 เร่ือง 1,000 วิจัย ทั้ง 4 ระยะดังกลาว มีผลการดําเนินงานดังนี้

ผลผลิต (Output)

 1. รายงานวิจัยที่โรงเรียนจัดทําสําเร็จ จํานวน 1,000 เรื่อง จําแนกตามภูมิภาค ดังนี้ 

ภูมิภาค จํานวนผลงานวิจัย
ภาคใต     99

ภาคเหนือ   178

ภาคกลาง   191

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   225

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   307

รวม 1,000

 2. งานวิจัยที่ไดรับคัดเลือกเปนผลงานวิจัยดีเดนในแตละภูมิภาค จํานวน 100 เรื่อง ดังนี้ 

ภูมิภาค จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือก

ภาคใต   10

ภาคเหนือ   18

ภาคกลาง   19

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   23

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   30

รวม  100
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 3. งานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกเปนงานวิจัยดีเดนใหไดรับรางวัลระดับประเทศ จํานวน 20 เรื่อง
จําแนกตามประเภท ดังนี้ 

ประเภท
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชย

1. การสรางความรูใหมสูการปฏิบัติสุจริต 1 2 2

2. การบริหารจัดการที่สรางความสุจริต   สําหรับ
เยาวชน 1 2 2

3. นวัตกรรมสรางสรรคสูความสุจริตสําหรับ

เยาวชน 1 2 7

รวม 3 6 11
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ผลการคัดเลือกงานวิจัยแต่ละประเภทปรากฏ 

การสรางองคความรูใหมสูการปฏิบัติสุจริตประเภทที ่1

รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

ชนะเลิศ

การสงเสริมคุณลักษณะสุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยใชรูปแบบมุกดีศรีนครินทร

1. นายเสถียร 
    พลเยี่ยม
2. นายไกรสร
    สุทธิประภา

โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ภูเก็ต

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 14

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1

การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต

ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

เบญจมราชาลัยโดยใชรูปแบบ

เบญจวิถี

1. นางสาวมยุรี 
    เวชประมูล
2. นายณรงคฤทธิ์  
    ศักดิ์แสน
3. นางสาวอรุณประไพ 
    สวางวงค

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
เบญจมราชาลัย

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2

การพัฒนาจิตสํานึกผูเรียนตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต โดยใช
กิจกรรมปนโตรัก พิทักษความดี 

โรงเรียนบานกุดผักหนามคํานอย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

1. นางสาวรวินนันท 
    พิมพพงษ
2. นางสาวศิริภรณ 
    ขันชัย

โรงเรียนบานกุดผัก
หนามคํานอย

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
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รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

ชมเชย

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมความมีวินัยโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนการรับใชสังคม
และโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมเครือขาย
คอพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2

1. นางรุงฤดี  
    โกษาแสง

โรงเรียน
บานหวยไหสมบูรณ

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2

ชมเชย

การพัฒนาความคิดสรางสรรค

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานนาขมิ้น โดยใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบใชคําถาม

1. นางสาวนันธิดา  
    พรหมทอง

โรงเรียน
บานนาขมิ้น

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2

การบริหารจัดการที่สรางความสุจริตสําหรับเยาวชน ประเภทที ่2

รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

ชนะเลิศ

การพัฒนาชุดกจิกรรมการจัดการเรียน

รูวชิาสงัคมศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 3 เพื่อสรางคุณลักษณะนิสัยตาม
แนวทาง การพัฒนาโรงเรียนสุจรติของ
นักเรียนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

1. นายเกริกธนินต 
    แกวสุข
2. นางสาวอัจฉรา  
    ลักขษร
3. นายสมิงไพร
    สุนทรทะวงษ

โรงเรียนอุดมอักษร
พิทยาคม

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32
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รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1

การพัฒนารูปแบบการบริหาร 
4G ภายใตกลยุทธ “ชอสุจริต” 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความซื่อสัตย
สุจริตของนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตร 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. นางประนอม  
    งามนิตย
2. นางสาวธัญญัตน 
    ผองนานารถ
3. นางศรินทร  
    บุญภาสน

โรงเรียนโพธินิมิตร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา 
เขต 3

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต
ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย

รัชดาภิเษก โดยใชกิจกรรมพลังสี

สรางสรรค

1. นายบุญเยี่ยม  
    ศรีวงษา
2. นางสาวกฤษณา 
    ไสยาศรี
3. นางนงลักษณ  
    ขันธะรี

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32

ชมเชย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

รูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริม

คุณลักษณะสุจริตของนักเรียน
โรงเรียนการุงวิทยาคม

1. นายอานนท  
    เชาวไว
2. นางปณฑรา  
    สุขสุด
3. นางสาวพิลาวรรณ 
    เตือนสติ

โรงเรียนการุงวิทยาคม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42

ชมเชย

การพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรม
สุจริตนักเรียนโดยใชกิจกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียนบานสวน
อุดมวิทยา 

1. นายชูชาติ  
    รักษวงศ

โรงเรียนบานสวนอุดม
วิทยา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรีเขต 1
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นวัตกรรมสรางสรรคสูความสุจริตสําหรับเยาวชนประเภทที ่3

รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

ชนะเลิศ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
บูรณาการชีวิตสุจริต เพื่อสรางเสริม
คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ
ของโรงเรียนวัดทรงธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ

1. นายยงศักดิ์ 
    ศฤงคารนนท
2. นายสุรเชษฐ  
    หิรัญสถิตย
3. นางสาวอลิสา  
    ดวงจิตเลิศขจร

โรงเรียนวัดทรงธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 6

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1

การพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรม

ตนกลาศรีวิสุทธิ์ เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะสุจริต ของนักเรียน 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

1. นางกนกพร  
    ดวงยิหวา 
2. นางสาวสายทอง
    แตงโสภา
3. นางสาวสภาภรณ 
    สุดแสวง

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 6

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2

การพัฒนาโปรแกรมการสรางวินัย

ในตนเองดวยทฤษฎีการกํากับตนเอง

1. นายพีรพงษ 
    โลหะมาศ
2. นางเพ็ญศิริ 
    ภูสายดร
3. นางสาว
    เพ็ญประภา  
    กั้วพิทักษ

โรงเรียนกาฬสินธุ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุเขต 1

ชมเชย

การพัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนา
ความมีวินัยในตนเอง โดยใชกิจกรรม

กลุมสัมพันธ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

1. นางสาวเมตตา 
    พรหมพัฒน
2. นางสาวมณีรัตน
    ปองทอง
3. นางสาวทรัพยศิริ
    โคตรพรหม

โรงเรียนบานคําเตย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2
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รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

ชมเชย

การพัฒนาโปรแกรม เสริมสราง
ความมีวินัยในตนเอง โดยใชกิจกรรม
กลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2

1. นางสุภาภรณ 
    มิระสิงห 
2. นางมยุรฉัตร  
    คะสุดใจ
3. นางนุชนารถ  
    อัครศรีวงษ

โรงเรียนบานดอนแดง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม 
เขต 2

ชมเชย

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู ตามวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ขั้น (7 E) รวมกับการแสดง

ทางวิทยาศาสตร  ( Science Show) 

เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิด

1. นายประเสริฐ  
    หมีทอง
2. นางเกษกนก  
    สีระสูงเนิน 
3. นางอุไร  
    ศิริหลอ

โรงเรียนชุมชน
บานปะทาย

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7

ชมเชย

การพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ดวยกิจกรรมและเทคนิคแมแบบ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. นายเจริญพร 
    คําจารย
2. นายธัญเทพ 
    แสงสุวรรณ
3. นางวจนพันธ 
    อุนกลม

โรงเรียนบานนาอินทร
นาโอนาคอยพัฒนา

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2

ชมเชย

การเสริมสรางพฤติกรรมสุจริต
นักเรียนดานจิตสาธารณะโดยใช

กิจกรรมปลูกจติสํานึกรักชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน

1. นายวีรยุทธ 
    ควรคิด
2. นายอนุพนธ 
    คําหลา
3. นายจตุพล 
    วรรณวงค

โรงเรียนบานออน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง 
เขต 1
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รางวัล ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย โรงเรียน สังกัด

ชมเชย

การจัดการเรียนรูโดยใชความคิด
สรางสรรคเปนฐานเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะความมีวินัยในการ
จัดการขยะ

1. นายฉลาด 
    เหลาแตว
2. นางสาวกมลรัตน 
    ฉิมพาลี
3. นางมนัญชยา 
    แกกูล

โรงเรียนถนนหัก
พิทยาคม

สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32

ชมเชย

การใชกิจกรรมพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนกลุมโรงเรียนเครือขายหนอง
ซนดอนเตย

1. นายปราโมทย 
    ไตรยะขันธ
2. นางนําทิพย 
    เกษมสินธุ
3. นางสาวนริศรา 
    แกวเชื่อม

โรงเรียนบานคําแมนาง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครพนม เขต 2
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 4. โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกงานวิจัยดีเดนแตละภูมิภาคจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 
100 บูธ โดยมีการคัดเลือกบูธนิทรรศการงานวิจัยระดับภาค ภาคละ 3 บูธ รวมเปน 15 บูธ 
และบูธนิทรรศการงานวิจัยขวัญใจมหาชน จํานวน 1 บูธ ผลการคัดเลือกปรากฏ ดังนี้

บูธนิทรรศการดีเด่น จําแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค รางวัล โรงเรียน สังกัด

ภาคเหนือ

ชนะเลิศ บานแมอางขาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

รองชนะเลิศ

อันดับ 1
ธารทหาร
(แสงสวางอุปถัมภ)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 3

รองชนะเลิศ

อันดับ 2
บานนําจวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ภาคกลาง

ชนะเลิศ วัดทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

รองชนะเลิศ

อันดับ 1
บานสันติคาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

วัดเจามูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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ภูมิภาค รางวัล โรงเรียน สังกัด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ตอนบน)

ชนะเลิศ หนองบัวโจดดงลิง
วิทยา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ เขต 1

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

บานนาอินทรนาโอนา
คอยพัฒนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

บานดอนแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

(ตอนลาง)

ชนะเลิศ อุดมอักษรพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32

รองชนะเลิศ

อันดับ 1
ถนนหักพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32

รองชนะเลิศ

อันดับ 2
วัดโพธินิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา เขต 3

ภาคใต

ชนะเลิศ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระศรีนครินทร ภูเก็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

ไทยรัฐวิทยา 97

(บานบางนอน)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระนอง

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

บานไทรงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาตรัง เขต 1
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บูธนิทรรศการดีเดน “รางวัลวิจัยขวัญใจมหาชน”
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ผลลัพธ (Outcome)

 1.  บุคลากรในโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ

วิจัยมากข้ึน จนสามารถจัดทําวิจัยไดอยางถูกตองตามกระบวนการวิจัย และสอดคลองกับปญหาท่ีตองการพัฒนา

ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 2. โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย สามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับ ไปประยุกตใช

และเปนแนวทางจัดทําวิจัยตอยอดได

 3.  เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต เพิ่มมากขึ้น

 4. เกิดความสัมพันธอันดีในเชิงวิชาการระหวางโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม โดยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานวิจัยซึ่งกันและกัน แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

 5.  เกิดเครือขายการจัดทําวิจัยแตละภูมิภาคในโรงเรียนสุจริต เพิ่มมากขึ้น

 6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแหลงรวบรวม และเผยแพรผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
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 1. มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานวิจัยในบางโรงเรียน ทําใหการจัดทําผลงานวิจัยไมมีความ

ตอเนื่อง

 2. ระยะเวลาในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิจัยและปรับปรุงแกไขของแตละภูมิภาค เพื่อให

ผลการวิจัยเกิดความสมบูรณ ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยนั้น มีระยะเวลานอยเกินไป

 3. จํานวนบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมบางภูมิภาคมีจํานวนมาก ไมสมดุลกับจํานวนวิทยากร

 4. ผูที่รับผิดชอบในการจัดทําวิจัยไมดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด

 1.  โรงเรียนควรมอบหมายผูรับผิดชอบทีมงานวิจัยในโรงเรียน 3 – 5 คน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให

เปนไปอยางตอเนื่อง

 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดใหมีการพบปะกลุมยอย เพื่อกํากับ ติดตามความกาวหนา 

(Coaching & Mentoring) ในการจดัทําผลงานวิจัย

 3. ควรแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานงาน

รวมกับคณะวิทยากรในแตละภูมิภาค และรับรูการดําเนินงานรวมกับผูวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น 

การดําเนินงาน

 4.  ควรกําหนดสัดสวนวิทยากรกับจํานวนผูเขารับการอบรมในอัตราสวน 1 : 20 โดยประมาณ

 5.  ผูบริหารโรงเรียนควรมีการติดตามความกาวหนาในการจัดทําวิจัยใหเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด

 6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรสนับสนุนใหโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย นําผลการวิจัยของตนเองมาพัฒนาตอยอด ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตอยางตอเนื่อง และมีความยั่งยืน

ข้อเสนอเเนะ

ปัญหาและอุปสรรค
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บริษัทสรางการดี
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ความเป็นมา

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ยุทธศาสตรที่ 1 

ปลกูและปลุกจติสาํนกึการตอตานการทุจรติ เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชน

สาธารณะ ในมาตรการท่ี 1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรการ

ที่ 3 การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูก ปลุก ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เรงสงเสริมการศึกษาเพื่อสรางเยาวชน

ใหเปนสุจริตชนทุกภาคสวน รวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจาก

การมุงสรางคนเกง คนดี เนนใหดํารงชีวิตสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ

สามารถพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนา มั่นคง และสุจริตอยางยั่งยืน

 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีนโยบายยึดหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี มีความโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรรัปชัน ไดกําหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง และมาตรการในการปองกัน

และตอตานการทุจริต โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อทําหนาท่ีในการบูรณาการขับเคล่ือน

แผนการปองกันและปราบปรามการทจุริต สงเสริมคุมครองจริยธรรมของขาราชการ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน

และประสานความรวมมือระหวางสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่รับผิดชอบ

จัดการศึกษาใหเยาวชนของประเทศเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจรติในสถานศกึษา โดยมสีาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 225 เขต ดาํเนนิการขับเคล่ือนระดบั

ภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสรางการดี เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการ

โรงเรียนสุจริต เพื่อปองกันปลูกฝงนักเรียนใหตระหนักรู เขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล เปนคนเกงเรียนรู เปนคนดีซื่อตรง 

มีกริยามารยาท รูจักการทํามาหากิน สรางชีวิตใหรุงเรืองข้ึนได ซึมซับคุณคาแหงการทําความดี สรางความรูสึก

รับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน ปลูกฝงค านิยมการไม ทุจริตให กับเด็กนักเรียน ให มีจิตสํานึก

ของการมีคณุธรรม ไมมุงหวงัแตผลประโยชนสวนตน  ซึง่จะสงผลใหเยาวชนท่ีผานกระบวนการ เปนนกัเรียนทีม่คีณุภาพ

เปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมือง และมีความรักชาติในทางที่ถูก
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เป้าหมาย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุจริตต้นแบบจํานวน 225 โรงเรียน

วิธีดําเนินการ

โรงเรียนแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี ไดแก

 - คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน

 ครู และผูทรงคุณวุฒิ

 - คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากผูอํานวยการโรงเรียน และครู จํานวน 3 – 9 คน

 -  คณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบดวย เจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่การเงิน ครู จํานวน 3 – 5 

คน และนําเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ

 -  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ.นอย

 - คณะกรรมการจัดทําระเบียบและขอตกลง ประกอบดวยครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทน

นักเรียนที่เปนคณะกรรมการ จํานวน 5 – 9 คน

1

คณะกรรมการอํานวยการ จัดทําแผนการดําเนินงาน ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการดําเนิน

กิจกรรมบริษัทสรางการดี แกครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน และ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย

2

กําหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงคจะดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี3

จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การดาํเนนิกิจกรรมบรษิทัสรางการดใีหแกนกัเรยีน เพือ่ใหมคีวามรูความ

เขาใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงานบริษัทสรางการดี ไดแก คณะกรรมการบริษัท บทบาทหนาที่

ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู ยืมเงินลงทุน (ถามี) การจัดทําบัญชีรายรับ

รายจายการบันทึกการปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล

4

หุนสวนดําเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสรางที่กําหนด จากนั้นนําเสนอสถานศึกษา

เพื่อพิจารณาแตงตั้ง5
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คณะกรรมการบริษัท สืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอรมรายละเอียดโครงการ นําเสนอครูที่ปรึกษา

พิจารณากลั่นกรองความเปนไปไดของโครงการ

6

7

ครูที่ปรึกษานําโครงการที่ผานความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 8

คณะกรรมการกลั่นกรองแจงมติผลการพิจารณาเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ9

โรงเรียนแจงผูปกครองของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ/กจิกรรม เพือ่ใหความยินยอมตามแบบหนังสอื

แจงผูปกครอง 
10

นักเรียนดําเนินการยืมเงินดําเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน11

นักเรียนดําเนินงานตามโครงการ ตามแบบที่กําหนดไดแก

 -  แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

 -  บัญชีเงินสดคงเหลือประจําวัน 

 -  ใบสําคัญแทนใบเสร็จ

 -  แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ 

 -  แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม 
 -  แบบวัดและประเมินผลโครงการ 

12

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทสรางการดี และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ

การดําเนินงานของสถานศึกษา

13

ประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อสรุปงบดุลและสรุปผลการดําเนินงานในรอบป14

จัดทํารายงานผล15
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ผลการดําเนินงาน

¼Å¼ÅÔμ

 1.  โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 225 โรงเรียน จัดกิจกรรมบริษัทสรางการดีใหกับนักเรียน

 2. โรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 225 โรงเรียน มีการดําเนินการกิจกรรมบริษัทสรางการดี ในรูปแบบ

ของบริษัท

 3.  กิจกรรมบรษิทัสรางการดทีีจ่ดัใหกบันกัเรยีน ไดแก การจาํหนายผลิตภณัฑสนิคาและบรกิาร คดิเปนรอยละ 

55.17 ผลิตภัณฑสินคาการเกษตร คิดเปนรอยละ 13.10 ผลิตภัณฑนํ้าด่ืมและน้ําด่ืมสมุนไพร คิดเปนรอยละ 8.97 

ผลิตภัณฑสินคาการเกษตร คิดเปนรอยละ 6.89 กิจกรรมรานคาสหกรณโรงเรียน คิดเปนรอยละ 6.89 ผลิตภัณฑ

สินคาแปรรูป คิดเปนรอยละ 4.83 และผลิตภัณฑนํ้ายาเอนกประสงค คิดเปนรอยละ 4.14

     แผนภาพรอยละของกิจกรรมบริษัทสรางการดีที่จัดใหกับนักเรียน

การจําหนาย
ผลิตภัณฑสินคาและ

บริการ, 55.17

ผลิตภัณฑสินคา
การเกษตร, 13.1

ผลิตภัณฑน้ําด่ืม
และน้ําดื่ม

สมุนไพร, 8.97

ผลิตภัณฑสินคา
การเกษตร, 6.89

กิจกรรมรานคา
สหกรณโรงเรียน, 

6.89

ผลิตภัณฑสินคาแปร
รูป, 4.83

ผลิตภัณฑน้ํายา
เอนกประสงค, 

4.14
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¼ÅÅÑ¾¸�

 1. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี ไดฝกทักษะดานอาชีพ ผูผลิต ผูจําหนาย 

ควบคูกับการฝกประสบการณตรงตาง ๆ

 2. นักเรียนมีวิถีชีวิตเปนคนสุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด 

มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ

 3.  นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน และนําองคความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อเปนรายไดเสริม

 4. นักเรียนไดตอยอดอาชีพเดิมเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ/สินคา เชน ผลิตภัณฑแปรรูป 

ขยะทองคํา การปรับโฉมรูปแบบบรรจุภัณฑ เปนตน

 5.  โรงเรียนมีการขยายผลกิจกรรมบริษัทสรางการดีไปสูชุมชน

 6.  นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการประกอบอาชีพที่สุจริต

 7. มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรมบริษัทสรางการดีจากบุคลากรภายในและภายนอก ไดแก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
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ปัญหาและอุปสรรค

ขอจํากัดดานสถานท่ี
โรงเรียนไมมีหองหรือสถานที่ที่ใชในการดําเนินงานกิจกรรมบริษัท

สรางการดีที่เปนเอกเทศถาวร หรือมีแตคับแคบ ไมไดมาตรฐาน

ไมเหมาะสมในการดําเนินงาน

ขอจํากัดดานงบประมาณ
งบประมาณมีนอย ไมสามารถจัดหา หรือผลิตสินคาที่หลากหลาย 

เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค และไมสามารถนําไปจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณที่จําเปนได เชน ตูเย็นหรือตูแชสําหรับเก็บสินคาเพื่อ

ใหสินคาเก็บไดนานและไมเกิดความเสียหาย 

ขอจํากัดดานสภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

เชน ฤดฝูนทาํใหผลผลิตแหงชา โรงเรียนอยูบนเขาเปนปญหาในการ

ขนสงสนิคา อากาศเปลีย่นแปลงสงผลใหผลไมมนีอย ราคาแพง หรอื

โรงเรียนอยูในเขตพื้นที่ที่มีเหตุการณไมสงบ ไมปลอดภัย

ขอจํากัดของนักเรียน
นักเรียนมีภาระหนาที่ที่รับผิดชอบมาก จึงไมคอยมีเวลาวางในการ

ดําเนินกิจการ ตองใชเวลาวางนอกเวลาเรียนหรือวันหยุด 
 

ขอจํากัดดานอื่นๆ 
เนื่องจากเปนเรื่องใหม ทําใหนักเรียนขาดความรูความเขาใจ จึงให

ความรวมมือคอนขางนอย สงผลใหการผลิตสินคายังไมมีคุณภาพ
เทาที่ควร
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ดานวัตถุดิบ
ควรจัดหาวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชในการผลิตสินคา และผลสินคาท่ี

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ตรงตามความ

ตองการของผูบริโภค

ดานการสรางความรูความเขาใจ
คณะกรรมการฝายประชาสมัพนัธควรมกีารประชาสมัพนัธโครงการ

ใหทุกคนเขาใจวัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหเกิดความรวมมือท่ี

ดียิ่งขึ้น

ดานการประชาสัมพันธ
ควรมกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู และมกีารเผยแพรผลการดาํเนนิ

งานในแตละระดับ
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โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอรรัปชัน
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ความเป็นมา

 การทุจริตเปนปญหาสําคัญคอยรุมเรา กัดกรอน ความเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศท่ีตองเรงรีบแกไข

ใหหมดสิน้ไปจากสงัคมไทย จากดชันชีีว้ดัภาพลกัษณคอรรปัชนั ประจาํป พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 

2015) ประเทศไทย ไดคะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในลําดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ

ทั่วโลก และอยู ในลําดับที่ 3 ในกลุ มประเทศอาเซียน ซึ่งหมายความวาสถานการณการแกปญหาการทุจริต

ในประเทศไทยยังไมปรากฏผลเปนที่พอใจเทาที่ควร ดังนั้นนโยบายของรัฐบาล จึงเนนใหการบริหารราชการแผนดิน

ตองเปนไปตามการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญคือ หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ ดําเนินกิจกรรมโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองจาก

โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมท้ัง

ใหสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชนั สาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน รวมทั้งหมดจํานวน 225 โรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจะตอง

เปนโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนสจุรติ และมพีืน้ฐานในการพฒันานกัเรยีนใหมคีณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสจุรติ 

ประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝง

นักเรียนใหเกิดคุณลักษณะดังกลาว จะตองบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของโรงเรียน ไดแก การบริหาร

วชิาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารทัว่ไป ใหเปนไปตามหลกัธรรมาภบิาล โดยสมัพนัธ

สอดคลองกับดัชนี 5 ประการของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ไดแก ความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ ความปลอดจากการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนมีความพรอมที่

จะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
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เป้าหมาย
โรงเรียนตนแบบ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน จํานวน 225 โรงเรียน จําแนกเปน

 1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 โรงเรียน 

 2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 โรงเรียน

วิธีการดําเนินการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการคัด

เลือกโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน

โดยใหพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานจดัอบรมผูบริหารโรงเรยีน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก

คอรรัปชัน ทั้งหมดจํานวน 225 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 225 คน ระยะเวลา 3 วัน

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแผนปฏิบัติการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด

ปราศจากคอรรัปชัน และดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน

โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ไดรับอนุมัติ

โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน เตรยีมรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โรงเ รียน สพฐ .ใสสะอาด ปราศจากคอร รัปชัน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานถึง

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลการดําเนินงาน

¼Å¼ÅÔμ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน จํานวน 225 

โรงเรียน

โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชนั จาํนวน 225 โรงเรียน ไดรบัการนิเทศติดตามผลจากสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด

¼ÅÅÑ¾¸์

โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชนั มกีารดําเนนิการตามภารกิจหลักทีส่อดคลองกบัดชัน ี5 ประการ

ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ไดแก ความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ ความปลอดจาก

การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน

ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับบริการจากโรงเรียนดวยความเปนธรรมโปรงใส

บุคลากรในโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานดวยความโปรงใส พรอมรับผิดชอบ และปลอดจาก

การทุจริตในการปฏิบัติงาน

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตและปฏิบัติจนเปนกิจนิสัยเห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
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ปัญหาและอุปสรรค

สวนใหญยังไมได ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนงาน/โครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอรรัปชันที่ไดรับอนุมัติ

ผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรยีน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชนั
ขาดความเข าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

ครูและบุคลากร

สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชันยังไมได
รับการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนในโครงการ
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ควรจัดทําปฏิทินเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชนั
ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

รวมกับโรงเรียนจัดอบรมใหความรู เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการโรงเรียน 
สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จัดทําแผนการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
โรงเรยีน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรปัชนั
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.ภาพความสําเร็จ ÊÓ ¹Ñ¡§Ò¹à¢μ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

 
มีการสรางระเบียบ กฎเกณฑ และขอตกลงในการปองกันการทุจริต

บุคลากรในหนวยงานเกิดความตระหนัก รูจักคิดอยางเปนเหตุเปนผล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ใหปฏิบัติตามระเบียบเพิ่มมากขึ้น

ใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรมและโปรงใส

มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหนวยงาน

มีการเฝาระวังและติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานมากข้ึนและเปนรูปธรรม

มีข อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
และความโปรงใสมากขึ้น

ปญหาเรื่องการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง

 âÃ§àÃÕÂ¹

1 มีระบบการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางที่มีคุณธรรมและความโปรงใสมากขึ้น

2 มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใส

3 มีการสรางระเบียบ กฎเกณฑและขอตกลงในการปองกันการทุจริต

4 มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและปลูกฝ งให นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ

ของโรงเรียนสุจริต

5 มีข อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

ใหพฤติกรรมสุจริต

6 มีเครือขายผูปกครองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น

7 ผูปกครอง ชุมชน เกิดความศรัทธา เกิดความเชื่อมั่นไววางใจ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ

โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
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1 มีความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจางเพิ่มมากขึ้น ชวยใหลดขอผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจาง สงผลใหปญหา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง

2 ปญหารองเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจางลดลง

3 มีความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและนําไปแกไขปรับปรุงในหนวยงาน

4 มีความตระหนักเรื่องปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ชวยใหดําเนินงานตามระเบียบกฎหมายเพิ่มมากขึ้น

5 เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห ในการแกไขปญหาหรือปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในโรงเรียน

6 มแีนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกัน ปลกูฝง และสรางเครือขายตอตานการทุจริตใหแกนกัเรยีนและ
บุคลากรในโรงเรียน

7 ผูบริหารและครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนตัวแบบที่ดีในเรื่องความสุจริตใหแกนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน

8 ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรก/บูรณาการใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต
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1 กลาแสดงออกดานการคิด มีวินัย และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

2 มีจิตสาธารณะในการชวยเหลือครู โรงเรียน และชุมชน

3 มีภาวะผู นําในการเปนตัวแบบประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
และเผยแพร รณรงคตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ไมยอมรับคนโกง

4 มีการกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

5 เรียนรูและรวมปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบการดําเนินงานภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต

6 เรียนรูการจัดตั้งบริษัท การคิดผลิตสินคาจําหนายในโรงเรียนและชุมชน

7 รูจักการประกอบอาชีพที่สุจริตและมีรายไดระหวางเรียน

8 ตระหนักและรูเกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอรรัปชัน

9 เปนสมาชิกทีดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม

10 สรางเครือขายการปองกันการทุจริตเพิ่มขึ้นในโรงเรียน
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1 ใหการยอมรับ เชื่อถือไววางใจ และมีความพึงพอใจตอผูบริหารและครูในโรงเรียน ในการปลูกฝง
ใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

2 ไดองคความรูเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน

3 เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมปองกันการทุจริตรวมกับโรงเรียนมากขึ้น

4 เกิดเครือขายเฝาระวังการปองกันการทุจริตของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5 ไดรับการบริการที่ดี เปนธรรม และโปรงใสจากโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.ปัญหาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

1 การดําเนินงานยังไมมีการประเมินผลโรงเรียนสุจริตตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดไวในเอกสาร
แนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

2 ยังไมมีการนิเทศติดตามผลระดับโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนสุจริต มีแตการสั่งการใหผูรับผิดชอบ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน

3
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตสงรายงานผลการดําเนินงานลาชา ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด สงผลใหผู รับผิดชอบโครงการระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมสามารถสรุปภาพรวมการดําเนินงานระดับประเทศไดตามเวลาที่กําหนด

4 ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนอย (2 คน) 
ในขณะที่ภาระงาน/กิจกรรมที่กําหนดในโครงการโรงเรียนสุจริตมีคอนขางมาก

5 สดัสวนงบประมาณท่ีไดรบัการจัดสรรคอนขางนอย ไมสอดคลองกับภาระงานท่ีมกีลุมเปาหมายเพ่ิมขึน้
อยางตอเนื่อง

6 การบูรณาการโครงการโรงเรียนสุจริตกับโครงการอื่นที่ดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรม ยังมีลักษณะการดําเนินงานแบบแยกสวน

ระดับสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

1 มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตบอย ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง

2 ผูรบัผดิชอบบางสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามีภาระงานมาก ทาํใหไมมเีวลาในการนิเทศตดิตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนสุจริตไดอยางทั่วถึง

3 ผูบริหารระดับสูงบางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไมใหความสําคัญตอการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

4 ไมมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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ระดับโรงเรียน

1 ไมมีการบูรณาการโครงการตางๆ ที่มีเป าหมายคลายกันหรือเปาหมายเดียวกันไว ด วยกัน 
ที่จะชวยลดภาระการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน

2 ผูบริหารและครูบางโรงเรียนยังไมตระหนักในบทบาทหนาที่การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตใหเปนไป
ตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว

3 ผูบริหารและครูบางโรงเรียนไมศึกษาเอกสารแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ทําให
การดําเนินงานไมบรรลุผล

4 บางโรงเรียนผูบริหารไมมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตภายในโรงเรียน

5 บางสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจดัสรรงบประมาณใหโรงเรยีนไมเปนไปตามวตัถปุระสงคของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลใหโรงเรียนมีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน

6 บางโรงเรียนเปล่ียนผูบรหิารโรงเรียนใหม ทาํใหปรับเปล่ียนนโยบายใหม สงผลใหการดําเนนิงานโรงเรียน
สุจริตไมตอเนื่อง และไมสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตใหตอเนื่อง
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7.ข้อเสนอแนะ
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

1 จัดให มีการสุ มนิ เทศโรงเรียนสุจริตในแต ละภูมิภาค เพื่อให  เป นการกระตุ นให ผู บริหาร
และครูเกิดการตื่นตัวในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินการโครงการโรงเรียนสุจริตตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด

3 จัดใหมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ในระบบ Online

4
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรจัดใหมีการบูรณาการโครงการท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมใหชัดเจน และเปนรูปธรรม เพ่ือลดภาระการดําเนินงานโครงการของโรงเรียนใหนอยลง
และใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

1 ควรมีการสรรหาผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตใหเรียนรู งานกับผู รับผิดชอบคนเดิมกอน
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนงานใหม

2 ควรมีการบูรณาการนิเทศงานโรงเรียนจากหลายโครงการไวดวยกันเพ่ือลดเวลาในการนิเทศโรงเรียน
ใหนอยลง ศึกษานิเทศกสามารถนิเทศโรงเรียนไดทั่วถึง

3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรชี้แจงในการประชุมผูบริหารระดับสูงทั่วประเทศ
ใหตระหนักและใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต เนื่องจาก
เปนโครงการตามนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญ

4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน โครงการโรงเรียน
สุจริตของทุกโรงเรียนอยางนอยปละ 1 คร้ัง พรอมทั้งเผยแพรผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ตอสาธารณชน
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ระดับโรงเรียน

1 ควรจัดใหมีการวิเคราะหโครงการตางๆ ที่มีเปาหมายเดียวกันหรือคลายคลึงกันบูรณาการ 
เขาดวยกัน เพื่อลดภาระการดําเนินงานของครูในโรงเรียน

2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกําหนดมาตรการในการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง

3 ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตภายในโรงเรียนหรือระหวาง
โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนสุจริตดวยกัน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการ

4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสุมติดตามการใชงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนสุจริต

5
การปรับเปลี่ยนผู บริหารโรงเรียนใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ใหผู บริหารไดมีความรู เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการตางๆ ที่โรงเรียนตองใหความสําคัญ
และดําเนินการกอนที่จะไปดํารงตําแหนงใหม เพื่อสานตอการดําเนินงานของโรงเรียนใหตอเนื่อง
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รายช่ือคณะทํางาน

ที่ปรึกษา
   1. นายพะโยม  ชิณวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2. นายพิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   3. นายชวลิต  โพธิ์นคร ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางานภาครัฐ
   1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ขาราชการบํานาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
   2. นางสาวทวีศรี  จันทรเอี่ยม ขาราชการบํานาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
   3. นายมณเฑียร  มวงศรีศักดิ์ ขาราชการบํานาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
   4. นางสุณิสาห  มวงคราม  ขาราชการบํานาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
   5. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ขาราชการบํานาญ  กระทรวงศึกษาธิการ
   6. นายธิติ  เมฆวณิชย   ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ  สํานักงาน ป.ป.ช.
   7. นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล   เจาหนาที่ปองกันการทุจริต  สํานักงาน ป.ป.ช.
   8. นายเฉลิมชัยวงค  บริรักษ  เจาหนาที่ปองกันการทุจริต  สํานักงาน ป.ป.ช.
   9. นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์  นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
  10. นางสาวอารยา  สระแกว  ศึกษานิเทศก  สพป.กรุงเทพมหานคร
  11. นางสาวอาบทิพย  คลายวรรณ ศึกษานิเทศก  สพป.กรุงเทพมหานคร
  12. นายนิวัฒน  โชติสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก  สพป.กาญจนบุรี เขต 1
  13. นายอินสวน  สาธุเม  ศึกษานิเทศก  สพป.กาฬสินธุ เขต 1
  14. นางวันเพ็ญ  ศิริคง  ศึกษานิเทศก  สพป.นครสวรรค เขต 3
  15. นายธนบดีพิพัฒน  ดํานิล  ศึกษานิเทศก  สพป.นครสวรรค เขต 3
  16. นายศุภกร  มรกต  ศึกษานิเทศก  สพป.ราชบุรี เขต 2
  17. นายสุรพล  ยังวัฒนา  ศึกษานิเทศก  สพป.สมุทรสงคราม
  18. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก  สพป.อุดรธานี เขต 1
  19. นายเริงศักดิ์  คันศร  ศึกษานิเทศก  สพม. เขต 16
  20. นายพีระวัฒน  เศวตรพัชร ศึกษานิเทศก  สพม.เขต 32
  21. นายทองคูณ  หนองพราว  ศึกษานิเทศก  สพม.เขต 32
  22. นายณัฐพล  คุมวงศ   นักวิชาการศึกษา  สพป.มหาสารคาม เขต 3
  23. นางนิรมล  บัวเนียม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจามูล  สพป.กรุงเทพมหานคร
  24. นายเสวก  บุญประสพ  ผูอํานวยการโรงเรียนดงซอมพิทยาคม  สพป.ตาก เขต 1
  25. นายวิโรจน  ฉายชูวงษ  ผูอํานวยการโรงเรยีนดานขุนทด  สพป.นครราชสีมา เขต 5
  26. นางเพ็ญศรี  ศรีสุนารถ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขวาทุง  สพป.มหาสารคาม เขต 2
  27. นายสมบูรณ  ขุนไพชิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย  สพป.สงขลา เขต 2
  28. นายนรงค  โสภา   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร  สพป.สิงหบุรี
  29. นายไกรสร  พิมพประชา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานแบง  สพป.หนองคาย เขต 2
  30. นางสุนันท  ธาราศักดิ์   ครูโรงเรียนไชยปราการ  สพม. เขต 34
  31. นายจําลอง  นวมนุม   ครูโรงเรียนวัดปากคลอง(ประปามหาราช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
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คณะทํางานภาครัฐ (ตอ)
  32. นายยรรยงค  ดํารงคศักดิ์        ครูโรงเรียนบานพันเสา  สพป.พิษณุโลก เขต 1
  33. นางนิตยา  ภิรมยกิจ       ผูอํานวยการกลุมเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารบุคคล  สพร.
  34. นางสาวสุชาดา  สภาพงศ       นักทรัพยากรบุคคล  สอ.
  35. นางสาวกรวิภา  สุขศรีสังข       นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สนผ.
  36. นายภูธร  จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง    ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป  สนก.
  37. นายจักรพงษ  วงคอาย       นักวิชาการศึกษา  สนก.
  38. นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค      นักวิชาการศึกษา  สนก.
  39. นายสพลกิตติ์  สังขทิพย       ครูโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์  สพม. เขต 42 ชวยราชการ สนก. 
  40. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี       ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค  สพม. เขต 42 ชวยราชการ สนก.
  41. นายเตชินทพัฒน  โชติวัชรธนานนท    ครูโรงเรียนวัดเจามูล  สพป.กรุงเทพมหานคร
  42. นางพิชชาภา  วรวิทยาการ       เจาพนักงานธุรการอาวุโส  สนก.
  43. นางสุจิตรา  พิชัย        เจาพนักงานธุรการ  สนก.
  44. นายชัยสิทธิ์  วิจิตร       นักจัดการงานทั่วไป  สนก.
  45. นางสาวณัฐรดา  เนตรสวาง      นักจัดการงานทั่วไป  สนก.
  46. นายบุญชวย  เสมศักดิ์        พนักงานธุรการ  สนก.
  47. นางสมลิตร  ไพรเถื่อน        พนักงานธุรการ  สนก.
  48. นางอรพิณ  ไกรดิษฐ        พนักงานธุรการ  สนก.
  49. นางสาวศรัญญา  โชติ       พนักงานบันทึกขอมูล  สนก.
  50. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต       เจาหนาบริหารทั่วไป  สนก.
  51. นายพลรัตน  เขียวคําปน       นักศึกษาฝกประสบการณ (Tokai University, Japan)  สนก.
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