
 

  



รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ( ๑ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔) 

รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

โครงการ    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมธรรมาธิบาลในสถานศึกษา 

     “โรงเรียนสุจริต” 

กลุ่มบริหาร    งานวิชาการ 

ลักษณะงาน/โครงการ    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   

สนองนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. (1)    เรื่องท่ี 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

       เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์สพป. กทม. (2)        กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ 

                                          วิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา (3)        กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย                และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (4) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     ตัวช้ีวัดที่ 1.2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

สอดคล้องตัวตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. (5)    ด้านประสิทธิผล 
       ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนคุณธรรม  จริยธรรมและ
       ค่านิยมที่พึงประสงค์และเชื่อถือได้ 

ผู้รับผิดชอบ   นางณัฐชนันท์   ทัดเทียมหัด 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1.ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (6) 

 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
 เป้าหมาย   เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ อย่าง
เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์   
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที่ทำ หน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาด ใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝัง ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มี ประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการ บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 
1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      

  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้าน
ทักษะการศึกษา เพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ 
เทคโนโลยีและสื่อที่มี อิทธิพลและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิกภาพของคนรุ่น
ใหม่ในโลกแห่งความ เป็นจริงกับโลกไซเบอร์หรือโลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาด
วินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยมในการยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมา
ประชากรไทย ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการมีจิตสาธารณะ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
และมี ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน โดยสาระสำคัญประกอบด้วยแผนย่อย จำนวน
ทั้งสิ้น 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็น พลเมืองที่ดี 2) แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 3) แผนย่อยการ
ใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้
กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 



3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริต 3 กิจกรรมหลักดังนี้ 1) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริต 3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การ
มีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

 3.2  เพ่ือให้ตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 3.3  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต  
4.  เป้าหมาย 

4.1 ผลผลิต (Outputs)  

         ด้านปริมาณ 

 1.  นักเรียนร้อยละ  90  ประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  5  ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการ
คิด  การมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปริ
นายก 

 2.  นักเรียนร้อยละ  90  มีความตระหนักถึงโทษภัยของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการ 

 3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

         ด้านคุณภาพ 

 1.  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการ  ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  
การมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ 
 2.  นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษของการขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการ 
 3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

5.  ทรัพยากรที่ต้องการ 

     5.1  บุคลากร 

 นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  นักการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกสุจริตทุกคน  

     5.2  งบประมาณ  7,000  บาท 

 1.  ค่าใช้สอย   3,000  บาท 

 2.  ค่าวัสดุ      4,000  บาท 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จำนวน  7,000  บาท 



 

6. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน             
  

       6.1 สาระสำคัญของกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 

ประเภทเงิน จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.   จัดทำและขออนุมัติ  
โครงการ 

มิถุนายน 2564   นางณัฐชนันท์ 

กิจกรรมย่อยและ
รายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามการใช้ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รายจ่าย
อื่น 

อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

กิจกรรมบูรณาการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

……….. ……… 1,000     

กิจกรรมถอดบทเรียน 
Best  practice  (หลักสูตร
ต้านทุจริต) 

  1,000     

กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน” 

 1,000 1,000     

กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย/
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 500 1,000     

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency  
Assessment : ITA ) 

  500     

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   1,000     

รวม 7,000    



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 

ประเภทเงิน จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2.   ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ 

มิถุนายน-
กรกฏาคม 

2564 

  นางณัฐชนันท์ 

3.  ดำเนินงานปฏิบัติตามแผน     

3.1 กิจกรรมบูรณาการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 

3.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 
Best  practice  
(หลักสูตรต้านทุจริต) 

3.3 กิจกรรมค่าย “เยาวชนคน
ดีของแผ่นดิน 

3.4 กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.
น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

3.5 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity  and 
Transparency  
Assessment : ITA ) 

3.6 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ก.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

 

ก.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

 

ก.ย. 2564 

ก.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 

 

ส.ค.  2564 

ก.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

เงิน
งบประมาณ 

1,000 

 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

1,500 

 

500 

 

 

1,000 

นางณัฐชนันท์ 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

 

นายกิตติพงศ์ 

นางณัฐชนันท์ 

นางสาวพีชญดา 

และคณะทำงาน 

นายอภิสิทธิ์ 

นางณัฐชนันท์ 

และคณะทำงาน 

นางสาวนุชลดา 

และคณะทำงาน 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2564
มีนาคม 2565 

………. ……-…. นางสาวชนิดา 

5. ประเมินผล สรุปโครงการ มีนาคม  2565 ………. ……-…. นางณัฐชนันท์และ
คณะทำงาน 

 

 



        6.2  แผนกำกับ/นิเทศ และติดตาม 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.   จัดทำและ
เสนอขออนุมัติ  
โครงการ                         

2.   ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ                         

3.   ดำเนินงาน
ปฏิบัติตามแผน                         

3.1 กิจกรรมบูรณา
การคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต                       

3.2 กิจกรรมถอด
บทเรียน 
Best  practice  
(หลักสูตรต้าน
ทุจริต)             

3.3 กิจกรรมค่าย 
“เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน             

3.4 กิจกรรมป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน             

3.5 การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( 
Integrity  and             



ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

Transparency  
Assessment : ITA 
) 

3.6 กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี             

4. ประเมิน-สรุป
โครงการ รายงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                         

5. ประเมินผล สรุป
โครงการ             

 

7. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ  90  ประพฤติตน
ตามคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  5  
ประการ ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การมี
วินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และ
การมีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

2.  นักเรียนร้อยละ  90  มีความ
ตระหนักถึงโทษภัยของการขาด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการ 

3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการ
ทุจริต 

 

 

1. ประเมินผลตามสภาพจริง 

2. การตอบแบบสอบถาม 

3. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  กิจกรรมตามโครงการ 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



2. เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  ประการ  
ได้แก่ ด้านทักษะการคิด  การมีวินัย  
ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง และการมี
จิตสาธารณะ 
2.  นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษของ
การขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  5  
ประการ 
3.  คณะครู   บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนร่วมคิดป้องกันการ
ทุจริต 

 

1. ประเมินผลตามสภาพจริง 

2. การตอบแบบสอบถาม 

3. ประเมินความพึงพอใจ 

1.  กิจกรรมตามโครงการ 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย ความโปร่งใสและเป็นธรรม               
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน 
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 4. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ปฏิบัติงานตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น แนวทางปฏิบัติ 
 5. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความ
เข้าใจและให้ ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ในสถานศึกษา           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


