




   
 

       

 

  

 

   

 

 

                  
                 
            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

ค านา 

  โรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 ได้รายงาน

ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมสุจริตชองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 นี้ข้ึน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานและใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานขับเคล่ือน

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีเป็นอัตลักษณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สาระส าคัญประกอบด้วย บทท่ี 1 บทน า

บทท่ี 2 การด าเนินงาน บทท่ี 3 ผลการด าเนินงาน บทท่ี 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ และภาคผนวก

โรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ขอขอบคุณ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท ารายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม  “ป้องกัน  การทุจริต”

ภายใต้ช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โรงเรียนครบุรีวิทยา
...สิงหาคม.....2565 
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บทที่ 1  บทนา 
ความเป็นมาและความส าคัญ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

บทที่  2  การดา  เนนิ  งาน
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด นักเรียนและเยาวชน
ท าบุญ  ตักรบาตรวันส าคัญ
Big cleaning Day

บทที่  3  ผลการดา  เนนิ  งาน
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด นักเรียนและเยาวชน
ท าบุญ  ตักรบาตรวันส าคัญ
Big cleaning Day

บทที่ 4 ขอ้  เสนอแนะ
ภาคผนวก
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บทที่ 1
  บทนา 
ความเปน็  มาและความส าคญั
  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา การส่งเสริม การบริหาร ราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ การปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม่ตลอดจนการยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ปลูกฝัง
ค่านิยม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดืศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
บริหารงาน ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดเป็น 5 
นโยบายท่ัวไป 7 นโยบาย เฉพาะในข้อ 5 การบริหารการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้
ความส าคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปทิศทางเดียวกัยและประสาน
สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
การศึกษาท่ีถูกต้องรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคมและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อ 5 เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพท่ีแข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยก าหนดให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการป้องกันการทุจริตท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาระบบและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับส านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) มีนโยบาย
ขยายผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธนนม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ช่ือ
“โรงเรียนสุจริต”  และขยายผลการด าเนินงานจากโรงเรียนลงสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตสุจริต 
ท้ังนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ความพอเพียง และจิตสาธารณะ  ให้สามารถขับเคล่ือนนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นแบบอย่าง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครง
การ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและกิจกรรมท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด



 
   

                    
 

 

 
  

 
  
  
  
  
   
 

 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตั  ถปุ ระสงค์
  1.  เพื่อใหค้ รู  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3  ได้รับการพัฒนาและมีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวแทน
โรงเรียนคุณธรรม

2. เพื่อขยายผลแนวทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ  5  ประการสู่โรงเรียน

เปา้ หมาย
1. เชงิ  ปรมิ าณ
1.1  ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา จ านวน 57 คน
1.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 980 คน
2. เชงิ  คุณภาพ
2.1  ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา มีคุณลักษณะท่ีดี  5  ประการ
2.2โรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 เป็น

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ผลทค่ี าดวา่  จะไดร้  บั
  1.  บุคลากรในโรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 3  มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงาน มีความรัก สามัคคี และปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามรูปแบบ
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับไปสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน

2. ครู  และบุคลากร  โรงเรียนครบุรีวิทยาผู้เป็นต้นแบบคุณลักษณะ  5  ประการ  ให้แก่นักเรียน
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม กลุม่ทีร่บัผดิชอบหลกั ผูร้ับผิดชอบ 
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- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป   
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- กลุ่มงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
- กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านตาเปียง และ
นักเรียนทุกคน 

4 Big Clean & Clear 
กจิกรรม 
9. ท าความสะอาดห้องเรียน และภายนอก
สถานท่ีโรงเรียน 
10.รณรงค์รักษาความสะอาด แลก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

กลุ่มงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

-คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนบ้านตา
เปียง ทุกคน 
-โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลตา
เปียง 

 
 

  บทที่ 2
การดา  เนนิ  งาน

  จากวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ โรงเรียนครบุรีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3  ได้ขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตเพ่ือพัฒนาให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะ 5 ประการผ่านโครงการ  และกิจกรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของโรงเรียนครบุรีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต..3 
ท่ีได้เริ่มด าเนินการในปี 2565รายละเอียด ดังนี้

 
 

-  ครและบคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียน
ครบุรีวิทยา ทุกคน
-  นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6

ครและบคลากรทางการ
ศึกษา 
โรงเรียนครบุรีวิทยา 
ทุกคน

อบรมคณธรรม จริยธรรม ตา้นยาเสพตดิ
นกั เรยี นและเยาวชน
กจิ กรรม
1.1.ฝึกปฏิบัติ จิตสงบ
2.กิจกรรมบรรยายโทษของยาเสพติด
3.  ฝึกความเป็นระเบียบวินัย
ตามรอยพ่อเน้นพอเพยี ง
กจิ กรรม
4.พัฒนาบุคลากรในการดูแลสภาพแวดล้อม
และสวนเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมทำบญตักบาตรวันสาคญั
6.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
7.ตักบาตรเล้ียงพระวันแม่แห่งชาติ
8.ท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา



 
 
 
 
 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
วัฒนธรรมองคกร  
โรงเรียนครบุรีวิทยา ไดกำหนดวัฒนธรรมองคกร คือ ย้ิมงาย  ไหวสวย  ทักทายกันบนพ้ืนฐานวิถีไทย คานิยม
องคกร คือ R.S.B. ( R : Resposibility = ความรับผิดชอบตอสังคม S : Success =ความสำเร็จ และB : 
Belive =ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ) นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเปดกวางในการรับความ
คิดเห็นของบุคลากรเพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาองคกร มีการนิเทศจากหัวหนาฝายงาน ใหขวัญและกำลังใจ
แกบุคลากรอยางสมาเสมอ สงเสริมการทำงานเปนทีมและเรียนรูวัฒนธรรมองคกร สงเสริมพัฒนาครูใหมี
ความรูความสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับโรงเรียน 
เชน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชนในทองถ่ิน ใหมีสวนรวมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนความ
เหมาะสม และความตองการตามท่ีโรงเรียนไดกำหนดไวในวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน  
 
รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร  
          โรงเรียนไดมีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการคานิยมที่ดีงาม และกำหนดสูคนรุนใหม
อยางยั่งยืนสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกจิ เปาประสงคของโรงเรียน โดยมีการสงเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ดวยการส่ือสารในวงกวางสงผลใหเกิดการดำเนินงานท่ีดีตอเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให
เกิดการรวมมือในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนถายทอดและถือปฏิบัติกันมา 
ไดแก  
          1) การบริหารแบบมีสวนรวมโดยกำหนดการประชุมประจำเดือนเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และขอ
เสนอแนะในการดำเนินงานตางๆเพ่ือนำมาสูการพัฒนาโรงเรียน  
           2) การสื่อสารท่ีเปนรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการเชน การสราง Line Group ของ
โรงเรียนเพ่ือสงขาว เปดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหมประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว 
          3) ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาดวยกัลยาณมิตร  
          4) ทำงานแบบพ่ีสอนนอง มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี รวมมือและใสใจตอผลงานสวนรวม 
          5) อัตลักษณของครูโรงเรียนครบุรีวิทยา 
               - มีความรับผิดชอบ และเปนผูนำที่ดีที่ถูกกำหนดใหเปนผูนำ 
               - สุภาพออนนอม การยิ้มไหวทักทายกันระหวางบุคลากรทั้งครู และนักเรียน  
           6) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนครบุรีวิทยา 
               - แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการทุกวันจันทร  
              - แตงกายชุดผาไทยทุกวันอังคาร  
              - แตงกายชุดกีฬาทุกวันพุธ 
              - แตงกายชุดลูกเสือทุกวันพฤหัสบดี 



              - แตงกายชุดผาไทยทุกวันศุกร 
              - แตงกายสภาพเรียบรอยเหมาะสมกับความเปนครูและกาลเทศะ  
              - ระบบอาวุโส นองทำความเคารพและศรัทธาพ่ี 
              - การเย่ียมเยือนบุคลากรกรณีเจ็บปวย การรวมงานตาง ๆ ของครอบครัวบุคลากร  
              - การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญตามกาล 
โรงเรียนจิตอาสา 
              เม่ือวันท่ี  24 กรกฏาคม ๒๕๖๐   สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายวิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวดันครราชสีมา เชิญเส้ือยืดสีดำ “ธ 
สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร” พระราชทานจำนวน 13 ตัว ไปมอบใหกับกลุมเด็กนักเรียนจิตอาสาปลูกปาของ
โรงเรียนครบุรีวิทยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เปนชุดแรก เพ่ือรวมใสประกอบกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน
ในการทำความดีใหกับสวนรวมและประเทศชาติ เฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เปนกลุมแรกของ จ.นครราชสีมา  

         เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โรงเรียนไดรับพระราชทานเครื่องเขียน แบบเรียน อาหารกลางวันแก
นักเรียน ครู บุคลากรและผูปกครอง  จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  โดยผูแทนพระองค พลตรีกัลย
สรรค จันทรเสน 
                    เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนไดรับพระราชทานกระปุกออมสินพระราชทาน จาก
พระบาทสมเด็จ    พระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยผูแทนพระองค พลตรีกัลยสรรค จันทรเสน 

        ไดรับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับกอนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปการศึกษา 2560  
              จากเรื่องราวท่ีผานมาทำใหโรงเรียนมีการสงเสริมกิจกรรมจิตอาสา  เพ่ือใหครูและนักเรียนมีจิตใจ
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เสียสละเวลาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคม  มี
จิตใจมุงมั่นเพ่ือพัฒนาสังคมใหดีข้ึน มีพฤติกรรมท่ีใฝหาความรูและเพียรพยายามที่จะแกไขปญหาของ
สวนรวม โดยไมขัดกับระเบียบวินัย กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยูเสมอ รวมถึงการเขารวมหรือใหความรวมมือกับชุมชนหรือสังคม ชวยเปนหู
เปนตาดูแลรักษาสมบัติที่เปนของสวนรวมเทาท่ีตนทำได เคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน และการ
พัฒนาสภาพแวดลอมและความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพที่ดีข้ึน 
 

 
 
       


























