รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการโรงเรียนสุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

ก

คำนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ทำข้อตกลง
ควำมร่วมมือต่อต้ำนกำรทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ 2556 เพื่อประสำนควำมร่วมมือ
ต่อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น โดยอำศัย กลไกทำงกำรศึก ษำเป็ น เครื่องมื อ ในกำรปลู ก จิ ตส ำนึ ก ให้ แ ก่ เยำวชน
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกัน
กำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยให้ควำมสำคัญกับกำร
เตรียมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริตในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้ องกับทิศทำงยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง “คน
ไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึ กษำชัยภู มิ เขต 2 ได้ดำเนิ นกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณ ธรรม จริย ธรรมและธรรมำภิบ ำลในสถำนศึกษำ “ป้ องกันกำรทุจริต ” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมำณ 2563 จ ำนวน 9 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ 1) อบรมขยำยผลกำรด ำเนิ น โครงกำรเสริม สร้ ำงคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โครงกำรโรงเรียนสุจริต)ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด 2)กิจกรรมกำรถอด
บทเรียน (Best Practice) ครู ผู้บริหำร 3) กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 4) กำรดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย /
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 5) กำรดำเนิ น กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุ จริต(สื่อภำพยนตร์สั้ น ) 6) กำรเก็บข้อมูล กำร
ประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 7) ถอดบทเรียนสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 8) กำรนิเทศ กำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย
คำดหวังว่ำ กำรรำยงำนข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้จะเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำได้เห็นแนวทำง ใน
กำรต่อยอดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับผู้เรียนได้
เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

ข

สารบัญ
รำยกำร

หน้ำ

คานา

ก

สารบัญ
สรุปผลการดาเนินงาน
บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 วิธีกำรดำเนินงำน
จุดมุ่งหมำยกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมกำรดำเนินงำน
บทที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
บทที่ 4 สภำพปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทำงแก้ไข
ปัญหำและอุปสรรค
รายชื่อคณะทางาน
ภาคผนวก

ข
1
5
5
5
5
6
8
8
9
10
10
13
13
13
14
15

- ภาคผนวก ก
รำยชื่อโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย
- ภาคผนวก ข
ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
- ภาคผนวก ค
ภำพกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมำณ 2563

1

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------------------------กิจกรรมที่ 1 อบรมขยำยผลกำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต)ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด
ดำเนินกำรวันที่ 17 - 18 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบสุจริต โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์),และ เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
ร้อยละ 30 และเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 40
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. แจ้งโรงเรียนต้นแบบสุจริต (โรงเรียนบ้ำนกุดเลำะ(คุรุประชำนุสรณ์) เข้ำรับกำรอบรมเพื่อขยำยผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
2. แจ้งโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 30 และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 40 เข้ำรับกำรอบรม
เพื่อขยำยผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
3. โรงเรียนดำเนินกำรถอดบทเรียนผลกำรปฏิบัติ
สรุปผลการจัดกิจกรรม
โรงเรียนต้นแบบสุจริต (โรงเรียนบ้ำนกุดเลำะ(คุรุประชำนุสรณ์) และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30
และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40 ดำเนินกิจกรรมตำมขั้นตอนกระบวนกำรจนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม โรงเรียนเข้ำใจและสำมำรถขยำยผลกำรดำเนินกำรถอดบทเรียนผลกำรปฏิบัติ และเผยแพร่ผลงำนได้
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี
ดาเนินการวันที่ 18 กันยายน 2563
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบสุจริต และเครือข่ายร้อยละ 20 , 30,40
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. จัดสรรงบประมำณ ให้โรงเรียนสุจริตเครือข่ำย จำนวน 6 โรงเรียนๆ
ละ 2,000 บำท
2. โรงเรียนดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี ตำมขั้นตอนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. ดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี จำกกำรได้รับงบประมำณจัดสรร จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือจำกกำรยืมจำกโรงเรียน ฯ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี
4. คณะกรรมกำรบริษัทสร้ำงกำรดี ได้จำกกำรคัดสรรจำกคณะกรรมกำร ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย และครูที่ปรึกษำ ครูกำรเงิน ตำมกระบวนกำรขั้นตอนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.1 สรุปองค์ควำมรู้ กำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี
4.2 กำรขยำยผล / ต่อยอดกิจกรรม

2
สรุปผลการจัดกิจกรรม
โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 30,40 ดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี ตำมขั้นตอนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษำ และนักเรียน ได้องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี นำควำมรู้
มำขยำยผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันที่มีคุณลักษณะ 5 ประกำร
ของโรงเรียนสุจริตต่อไป
กิจกรรมที่ 3 อบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มเป้ำหมำย นักเรียนโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย ร้อยละ 30 , ร้อยละ 40 จำนวน 124 คน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. เชิญวิทยำกรโรงเรียนต้นแบบสุจริต มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับป.ป.ช.สพฐ.น้อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
2. ผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5,6 โรงเรียนละ 2 คน จำกโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย ร้อยละ 30 ,
ร้อยละ 40 จำนวน 124 คน รับฟังองค์ควำมรู้จำกวิทยำกร และนำไปขยำยผล และปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตจำกโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย ร้อยละ 30 , ร้อยละ 40 จำนวน 54
คน รับฟังองค์ควำมรู้จำกวิทยำกร และนำไปขยำยผลให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
และดำเนินกิจกรรมตำมกรองงำนของป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
สรุปผลการจัดกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย ร้อยละ 30 , ร้อยละ 40 ได้รับองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรดำเนินงำน
ของป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คือกำรกำหนดมำตรกำร และแนวทำงกำรดำเนินงำน เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้รักควำมสุจริต ป้องกันกำรทุจริต และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 4 การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
ดำเนินกำรวันที่ 8-22 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนต้นแบบสุจริต และโรงเรียนในสังกัด 10% จำนวน 28 โรงเรียน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตนักเรียน
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตนักเรียน สร้ำงควำมเข้ำใจใน
เกณฑ์กำรประเมิน
3. ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจเบื้องต้นแบผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้แทนครูเรื่องกำรประเมินพฤติกรรม
ควำมซื่อสัตย์ตำมตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
4. ออกเก็บข้อมูลแบบประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
5. สรุปรำยงำนผลกำรประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
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สรุปผลการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริตและปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ผู้บริหาร
ดำเนินกำรวันที่ 17 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรถอดบทเรียน ผู้บริหำรและครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ำย
ร้อยละ 30 , 40
2. จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถอดบทเรียน สำหรับผู้บริหำร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และเครือข่ำย ร้อยละ 30,40
3. สรุปผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนโดยผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ทั้งกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม
กำรปฏิบัติตนเป็นจิตอำสำช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และกำรฝึกวินัย กระตุ้นควำมคิด
สร้ำงสรรค์เพื่อสร้ ำงอำชีพ ให้ ส อดคล้องกับ วิถีชีวิตที่อยู่อย่ำงพอเพียง และสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ตำม
กระบวนกำรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ ผ่ำนกำรปฏิบัติโดยตรง
กิจกรรมที่ 6 สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น)
ดำเนินกำรวันที่ 23 เดือน กันยำยน พ.ศ.2563
กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนในสังกัด
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1. ประชำสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนสมัคร และส่งผลงำนกำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต(สื่อภำพยนตร์สั้น)
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนกำรผลิตสื่อ
3. ประกำศผลให้รำงวัล
4. สรุปผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและส่งเสริมศักยภำพของนักเรียนในกำรผลิตสื่อภำพยนตร์สั้น และให้เกิด
กำรเรียนรู้กระบวนกำรผลิตภำพยนตร์สั้น ตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินกำรวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 – 1 ตุลำคม 2563
กลุม่ เป้ำหมำย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต จำนวน 262 คน
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รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน
2. จัดประชุมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรถอดบทเรียน ผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต
3. จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถอดบทเรียน สำหรับผู้บริหำร ครูที่รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต
4. สรุปผล และรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนโดยผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ทั้งกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม
กำรปฏิบัติตนเป็นจิตอำสำช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และกำรฝึกวินัย กระตุ้นควำมคิด
สร้ำงสรรค์เพื่อสร้ ำงอำชีพ ให้ ส อดคล้องกับ วิถีชีวิตที่อยู่อย่ำงพอเพียง และสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ตำม
กระบวนกำรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ ผ่ำนกำรปฏิบัติโดยตรง
กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ กากับติดตามโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และสุจริตเครือข่าย
ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 13 , 25 - 26 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และสุจริตเครือข่ำยในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1. จัดทำแผนและปฏิทินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และสุจริตเครือข่ำย
2. ดำเนินกำรนิเทศ ตำมแผนและปฏิทินกำรนิเทศที่กำหนด
3. สรุป และรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรม
สรุปผลการดาเนินกิจกรกรม
1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจิตเครือข่ำยมีกำรดำเนินกิจกรรมตำมเกณฑ์ และกำหนดกำร
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด โดยรับข้อมูลรำยละเอียดกำรดำเนินกิจกรรมจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่ำยในสังกัด สำมำรถดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริตได้อย่ำงชัดเจน

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) “ มีพันธกิจ
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
และปฏิรูป กระบวนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้ มีมำตรฐำนสำกล โดยมีเป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception index : CPI)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนี้ ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศำสตร์ที่ 6
ด้ ำ นกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและธรรมมำภิ บ ำลในภำครั ฐ ) และทิ ศ ทำงยุ ท ธศำสตร์ช ำติ 20 ปี (ยุ ท ธศำสตร์
กำรปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล) อีกด้วย
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชัย ภู มิ เขต 2 ได้ ด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต ” (โครงกำรโรงเรียนสุ จริต) โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และ
โรงเรียนเครือข่ำยรวมทั้งสิ้น 54 โรงเรียน ร่วมดำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงำนในโครงกำรในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เสริมสร้ำงทัศนคติควำมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรและประสำนควำมร่วมมือสร้ำง
เครือข่ำยในชุมชนและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพัฒนำนักเรียน ครู
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำร ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
2. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ได้แก่ 1) กำรดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี
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2) กำรอบรมให้ควำมรู้ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 4) กำรจัดนิทรรศกำรประกวดผลงำน Best
Practice ผู้บริหำร ครู 5) กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต(สื่อภำพยนตร์สั้น) 6) กำรเก็บข้อมูลกำรประเมิน
พฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 7) กิจกรรมถอดบทเรียน
สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริต
เครือข่ำย
เป้าหมาย
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 1 โรง และโรงเรียนเครือข่ำยจำนวน 54 โรงจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต
2. โรงเรียนในสังกัด ดำเนินกิจกรรมผลิตสื่อภำพยนตร์สั้นรณรงค์กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต จำนวน 6 โรง ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี
4. โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ30 และ 40 จำนวน 54 โรง ดำเนินกิจกรรมกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.
น้อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ และสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
5. นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย
ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่ำยจัดกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยม
ควำมซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมำภิบำล มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส มุ่งมั่น
ในกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นแบบอย่ำงแก่บุคคลอื่นได้
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ดำเนินกิจกรรม สื่อภำพยนตร์สั้นรณรงค์กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต และรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี เพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนเป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย ร้อยละ 30 และ 40 ดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย /
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ และสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
5. นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย
ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำร ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และจิต
สำธำรณะ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำย มีควำม
ตระหนัก มีส่วนร่วมในกระบวนกำรดำเนินงำนกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
2. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ ในรูปแบบที่หลำกหลำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
เป็นวิถีชีวิต มีควำมภำคภูมิใจในกำรทำควำมดี และร่วมสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งกำรป้องกันกำรทุจริต
5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2 เป็นโรงเรียน
ที่ปลอดจำกกำรทุจริตทุกรูปแบบ

บทที่ ๒
วิธีการดาเนินงาน
จุดมุ่งหมายการดาเนินงาน
กำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำร
ทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ได้ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ชำติที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ
ระบบป้ องกัน กำรทุ จ ริตเชิงรุก เพื่อพั ฒ นำนักเรียน ครู ผู้ บริห ำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต ได้แก่
1. ทักษะกระบวนกำรคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์สุจริต
4. อยู่อย่ำงพอเพียง
5. จิตสำธำรณะ
สถำนศึกษำต้องดำเนินกำรตำมแนวทำงของปฎิญญำโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรป้องกัน
ด้ำนกำรปลูกฝัง และด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
การดาเนินการ
1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 1 โรง และโรงเรียนเครือข่ำยจำนวน 54 โรงจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 , 40 ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 30,40 จำนวน 54 โรง ได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนกิจกรรมบริษัท
สร้ำงกำรดี
4. โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ30 และ 40 จำนวน 54 โรง ดำเนินกิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย /
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ และสร้ำงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
5. นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย
ตำมแนวทำงและรูปแบบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดาเนินงาน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร ได้แก่
1. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2. แบบสอบถำม
3. กำรสังเกต / ซักถำม

บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกัน
กำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมำณ 2563 นี้ มีผลกำรดำเนินงำน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมขยำยผลกำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต)ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบสุจริต โรงเรียนบ้ำนกุดเลำะ(คุรุประชำนุสรณ์),และ เครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ
30 และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 40
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนต้นแบบสุจริต (โรงเรียนบ้ำนกุดเลำะ(คุรุประชำนุสรณ์) และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30
และเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40 ดำเนินกิจกรรมตำมขั้นตอนกระบวนกำรจนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม โรงเรียนเข้ำใจและสำมำรถขยำยผลกำรดำเนินกำรถอดบทเรียนผลกำรปฏิบัติ และเผยแพร่ผลงำนได้
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบสุจริต และเครือข่ายร้อยละ 20 , 30,40
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 30,40 ดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี ตำมขั้นตอนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
2. ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษำ และนักเรียน ได้องค์ควำมรู้ในกำรดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี นำควำมรู้
มำขยำยผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันที่มีคุณลักษณะ 5 ประกำร
ของโรงเรียนสุจริตต่อไป
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนสุจริตเครือข่ายที่นามาจัดนิทรรศการ มีผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำหำร ได้แก่ อำหำรหวำน ได้แก่ “เบอเกอรี่” โรงเรียนบ้ำนทุ่งลุยลำย(กฟผ.อุปถัมภ์)
อำเภอคอนสำร
 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กำรประดิษฐ์ “เหรียญโปรยทำนและดอกไม้จันทน์” โรงเรียนภูมิวิทยำ
อำเภอภูเขียว
 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กำรประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จำกสื่อกก โรงเรียนบ้ำนเซียมป่ำหม้อ อำเภอ
แก้งคร้อ
 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กำรประดิษฐ์ กระติบข้ำว โรงเรียนสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
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 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กำรประดิษฐ์ กระเป๋ำแท่นทุ่งทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
อำเภอบ้ำนแท่น
 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กำรประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์จำกพลำสติก โรงเรียนบ้ำนกุดเลำะ(คุรุประชำ
นุสรณ์) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ผลสำเร็จจำกำรที่ผู้เรียนได้รับจำกกำรดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี และกำรนำผลิตภัณฑ์มำจัดนิทรรศกำร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ได้เพิ่มทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำงมีระบบ ควำมมีวินัยในตนเอง ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรเป็น
ผู้ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำ กำรเรียนรู้วิถีชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียงกับธรรมชำติและผลิตผลกำรเกษตร กำรมีจิตสำธำรณะ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลรอบข้ำง และแบ่งปันเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงทั่วถึง
กิจกรรมที่ 3 อบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย / ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 30 , ร้อยละ 40
ผลการดาเนินงาน
ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง ตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
พร้อมทั้งมีบทบำทหน้ำที่ในกำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำนตำมลักษณะของโรงเรียนสุจริต โดย
มีชุมชนเป็นส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้ำงเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 4 การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบสุจริต และโรงเรียนในสังกัด 10% จำนวน 28 โรงเรียน
ผลการจัดดาเนินงาน
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริตและปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร และครู
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 30,40
ผลการดาเนินงาน
1 กิจกรรมกำรถอดบทเรียนของโรงเรียนเครือข่ำยร้อยละ 30,40 จำนวน 54 โรงเรียน แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ซึ่งบุคคลทุกประเภทจะศึกษำข้อมูลกำรดำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเน้นในคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
1. ประเภทผู้บริหำร มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะกระบวนกำรคิด
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และจิตสำธำรณะ ซึง่ ดำเนินกิจกรรมที่มงุ่ หวังให้เกิดกำรป้องกันกำรทุจริตทุก
รูปแบบ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
2. ปะเภทครูผู้สอน มีแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนโดยผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ทั้งกำรเข้ำค่ำย
คุณธรรมกำรปฏิบัติตนเป็นจิตอำสำช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และกำรฝึกวินัย กระตุ้น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงอำชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่ำงพอเพียง

12
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสือ่ สร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น)
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด
ผลการดาเนินงาน
1. ผลิตสื่อภำพยนตร์สั้นตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรผลิตสื่อภำพยนตร์สั้นที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรของ
โรงเรียนสุจริต
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรผลิตภำพยนตร์สั้น ตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต
4. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนสื่อภำพยนตร์สั้น ตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริตต่อ
สำธำรณชน
กิจกรรมที่ 9 การนิเทศ กากับติดตามโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และสุจริตเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตต้นแบบ , โรงเรียนสุจริตเครือข่ำย
ผลการดาเนินงาน
1.1 นิเทศโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตโดยคณะกรรมกำรนิเทศ ได้นิเทศ กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
ของโรงเรี ย นต้ น แบบ เช่ น กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมโรงเรียนสุ จริต ด้ำนควำมโปร่งใส , กำรสร้ำงส ำนึ กพลเมือ ง ,
กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมบริ ษั ท สร้ ำงกำรดี , กำรด ำเนิน เป็น ต้ น ซึ่งคณะกรรมกำรได้ ให้ เสนอแนะ และชื่ น ชมกำร
ปฏิบัติงำนที่เข้มแข็ง ดำเนินกำรตำมคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริตอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 นิเทศโรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 10 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรถอดบทเรียน (Best
Practice) ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งได้ดำเนินกิจกรรมตำมเกณฑ์และขั้นตอนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด พร้อมทั้งนำผลงำนไปจัดนิทรรศกำร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
2.3 นิเทศโรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม
กำรอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้ อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ซึ่งทุกโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตำมขั้นตอนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด พร้อมทั้ง ดำเนินกำรขยำยผล ค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดิน (เยำวชน
ไทยหัวใจ STRONG) และกำรให้ควำมรู้ในบทบำทหน้ำที่ของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ซึ่งโรงเรียนได้
ดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์

บทที่ ๔
สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียน
สุ จ ริ ต) ประจ ำปี งบประมำณ 2563 เมื่ อศึก ษำกำรดำเนิ น งำน พบว่ำผู้ เรีย น ครู ผู้ บ ริห ำรสถำนศึ กษำ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี เพรำะมี
กำรดำเนินกิจกรรมได้ตำมกำหนดกำร และขั้นตอนที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ดังนั้น ปัญหำและอุปสรรคในโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) จึงมีประเด็นอื่นๆ ที่เป็นข้อสังเกตุสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
ปัญหา และอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

๑. กิจกรรมที่กำหนดให้ดำเนินกำรนั้นมีจำนวน
มำกเกินไป

๑. ควรมีกำรบูรณำกำรกิจกรรมที่มีลักษะ
คล้ำยคลึงเข้ำด้วยกัน

๒. ระยะเวลำที่กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมนั้น
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ และเป็นช่วงเวลำที่ทับซ้อนกับกำร
ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

๒. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ควรจัดสรรงบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ
เพื่อที่จะได้มีระยะเวลำดำเนินกำรได้ทุกกิจกรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่ตรงกับช่วงสอบของ
สถำนศึกษำ

ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชั ย ภู มิ เขต ๒ ได้ ขั บ เคลื่ อ นกำรจั ด กิ จ กรรมในโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต ” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)
ประจ ำปี งบประมำณ 2563 ได้ ค รบถ้ ว นทุ ก กิ จ กรรม และได้ ด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ขั้ น ตอนของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนมีรูปแบบ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวิ นัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำง
พอเพียง และจิตสำธำรณะ ได้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด
ดังนั้ น กำรสรรหำรู ป แบบวิธีกำรที่ห ลำกหลำยในกำรพั ฒ นำผู้ เรียนให้ มีควำมตระหนัก ได้มี ส่ วนร่ว ม
ในกระบวนกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต
ให้ผู้เรียน ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมำภิบำล มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส มุ่งมั่น ในกำรทำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นแบบอย่ำงแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติ
ต้ำนทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ประเทศชำติก็จะมั่นคง เต็มไปด้วยคนดี มีคุณธรรม เป็นที่
เชื่อถือของคนในประเทศ และคนต่ำงประเทศได้อย่ำงภำคภูมิใจ

รายชื่อคณะทางาน
ที่ปรึกษา
๑. นำยมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒
2. นำยวิจิตร นำรอง
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒
คณะทางาน
๑. นำงนัฐรียำ ฉัตรรักษำ
2. นำงสำวทุเรียน สิงห์โคกกรวด
3. นำงเยำวลักษณ์ ทวีทรัพย์
4. นำงศุภลักษณ์ กอบกำรดี
5. นำงทิพย์สุวำรี เชำวนพงศ์
6. นำยพิสุทธิ บุญชุบ
7. นำงสำวสุชำดำ ผุยหัวโทน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นักจิตวิทยำ

ผู้จัดทา
นำงสำวประพัฒน์ สีเนตร

นักวิชำกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒

ผู้ออกแบบปก
นำงสำวประพัฒน์ สีเนตร

นักวิชำกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒

ภาคผนวก ก
รายชื่อโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย

โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
**********************************
รายชื่อโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 10 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
จำนวน 26 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้ำนคอนสำร
อำเภอคอนสำร
2. โรงเรียนบ้ำนดงบัง
อำเภอคอนสำร
3. โรงเรียนบ้ำนนำวงเดือน
อำเภอคอนสำร
4. โรงเรียนปำกช่องผำเบียด
อำเภอคอนสำร
5. โรงเรียนบ้ำนหนองผักหลอด
อำเภอบ้ำนแท่น
6. โรงเรียนบ้ำนโจดโนนข่ำ
อำเภอบ้ำนแท่น
7. โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ
อำเภอบ้ำนแท่น
8. โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก อำเภอภูเขียว
9. โรงเรียนบ้ำนหนองปลำ
อำเภอภูเขียว
10. โรงเรียนบ้ำนมูลกระบือ
อำเภอภูเขียว
11. โรงเรียนบ้ำนหนองแวง
อำเภอภูเขียว
12. โรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม
อำเภอภูเขียว
13. โรงเรียนบ้ำนหนองกุง
อำเภอภูเขียว
14. โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ
อำเภอแก้งคร้อ
15. โรงเรียนบ้ำนเซียมป่ำหม้อ
อำเภอแก้งคร้อ
16. โรงเรียนบ้ำนโนนงิ้วงำม
อำเภอแก้งคร้อ
17. โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟหวำน
อำเภอแก้งคร้อ
18. โรงเรียนบ้ำนภูดินหินกอง
อำเภอแก้งคร้อ
19. โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด
อำเภอแก้งคร้อ
20. โรงเรียนบ้ำนท่ำขำมไร่เดื่อสำมัคคี อำเภอเกษตรสมบูรณ์
21. โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
22. โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
23. โรงเรียนบ้ำนเป้ำ(สำรำญไชยวิทยำ) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
24. โรงเรียนบ้ำนนำไฮ(ประชำอุปถัมภ์) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
25. โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงดำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26. โรงเรียนบ้ำนสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

รายชื่อโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
***********************************
โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 20 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
จำนวน 54 โรง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้ำนคลองบอน
อำเภอคอนสำร
2. โรงเรียนบ้ำนน้ำพุปำงวัว
อำเภอคอนสำร
3. โรงเรียนบ้ำนม่วง
อำเภอคอนสำร
4. โรงเรียนบ้ำนนำบัว
อำเภอคอนสำร
5. โรงเรียนบ้ำนนำเกำะ
อำเภอคอนสำร
6. โรงเรียนบ้ำนโนนหัวนำ
อำเภอคอนสำร
7. โรงเรียนบ้ำนโนนเพิ่ม
อำเภอคอนสร
8. โรงเรียนบ้ำนดอนอุดม
อำเภอคอนสำร
9. โรงเรียนบ้ำนนำดี
อำเภอบ้ำนแท่น
10. โรงเรียนบ้ำนมอญ
อำเภอบ้ำนแท่น
11. โรงเรียนสำมสวนวิทยำ
อำเภอบ้ำนแท่น
12. โรงเรียนบ้ำนเหมือดแอหนองโดน อำเภอบ้ำนแท่น
13. โรงเรียนบ้ำนหนองดินดำ
อำเภอบ้ำนแท่น
14. โรงเรียนบ้ำนดอนเค็ง
อำเภอบ้ำนแท่น
15. โรงเรียนหนองเมยสำมัคคี
อำเภอภูเขียว
16. โรงเรียนบ้ำนแดงสว่ำง
อำเภอภูเขียว
17. โรงเรียนบ้ำนหนองไรไก่
อำเภอภูเขียว
18. โรงเรียนบ้ำนกุดแดง
อำเภอภูเขียว
19. โรงเรียนหนองเบนประภำกร
อำเภอภูเขียว
20. โรงเรียนบ้ำนโนนข่ำ
อำเภอภูเขียว
21. โรงเรียนเนรมิตศึกษำ
อำเภอภูเขียว
22. โรงเรียนบ้ำนห้วยพลวง
อำเภอภูเขียว
23. โรงเรียนบ้ำนโนนสำทร
อำเภอภูเขียว
24. โรงเรียนกุดยม(คุรุรำษฎร์ไตรมิตร อำเภอภูเขียว
25. โรงเรียนบ้ำนหนองขำม
อำเภอเขียว
26. โรงเรียนบ้ำนโป่งโพธิ์
อำเภอภูเขียว
27. โรงเรียนชุมชนบ้ำนบัวพักเกวียน อำเภอภูเขียว
28. โรงเรียนบ้ำนสวนอ้อย
อำเภอภูเขียว
29. โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
อำเภอแก้งคร้อ
30. โรงเรียนบ้ำนหนองแสง
อำเภอแก้งคร้อ
31. โรงเรียนหนองม่วงบำรุง
อำเภอแก้งคร้อ

32. โรงเรียนบ้ำนโปร่งสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
33. โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำงเอก
อำเภอแก้งคร้อ
34. โรงเรียนบ้ำนหนองขำม
อำเภอแก้งคร้อ
35. โรงเรียนบ้ำนเก่ำวิทยำนุกูล
อำเภอแก้งคร้อ
36. โรงเรียนหนองพีพ่วน
อำเภอแก้งคร้อ
37. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกำดย่ำ
อำเภอแก้งคร้อ
38. โรงเรียนบ้ำนเลิงทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
39. โรงเรียนบ้ำนโคกไพรวัน
อำเภอแก้งคร้อ
40. โรงเรียนบ้ำนโปร่ง
อำเภอแก้งคร้อ
41. โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองเก่ำ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
42. โรงเรียนบ้ำนหนองแต้
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
43. โรงเรียนศำลำสำมัคคี
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
44. โรงเรียนบ้ำนระหัด
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
45. โรงเรียนบ้ำนโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
46. โรงเรียนบ้ำนบุ่งสิบสี่รำษฎร์บำรุง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
47. โรงเรียนบ้ำนหญ้ำนำง(ประชำวิทยำคำร) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
48. โรงเรียนบ้ำนพรหมห้วยข่ำวิทยำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
49. โรงเรียนบ้ำนโนนหินลำด-กุดกว้ำง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
50. โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัน
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
51. โรงเรียนบ้ำนฉนวน
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
52. โรงเรียนบ้ำนโจดพิทยำคำร
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
53. โรงเรียนบ้ำนโพธิ์(คุรุรำษฎร์ประสิทธิ์) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
54. โรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์

รายชื่อโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 30
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
***************************************
โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 30 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
จำนวน 29 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มคลองเตย
อำเภอคอนสำร
2. โรงเรียนบ้ำนทุ่งลุยลำย(กฟผ.อุปถัมภ์)
อำเภอคอนสำร
3. โรงเรียนบ้ำนโสกมะตูม
อำเภอคอนสำร
4. โรงเรียนบ้ำนดงกลำง
อำเภอคอนสำร
5. โรงเรียนภูมิวิทยำ
อำเภอภูเขียว
6. โรงเรียนบ้ำนแข้(เจริญรำษฎร์วิทยำ)
อำเภอภูเขียว
7. โรงเรียนโนนเสลำประสำทวิทย์
อำเภอภูเขียว
8. โรงเรียนเพชรรำษฎร์บำรุง
อำเภอภูเขียว
9. โรงเรียนบ้ำนดอนจำปำ
อำเภอภูเขียว
10. โรงเรียนบ้ำนธำตุ
อำเภอภูเขียว
11. โรงเรียนบ้ำนหนองคัน
อำเภอภูเขียว
12. โรงเรียนบ้ำนฝำยพญำนำค
อำเภอภูเขียว
13. โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยำ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
14. โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
15. โรงเรียนบ้ำนสำรจอด
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
16. โรงเรียนบ้ำนวังม่วง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
17. โรงเรียนบ้ำนส้มกบ(รัฐรำษฎร์บำรุง)
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
18. บ้ำนเดื่อดอนกลำง(ประชำสงเครำะห์)
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
19. โรงเรียนบ้ำนเมืองกลำงวิทยำ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
20. โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก้งคร้อหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
21. โรงเรียนบ้ำนซำมูลนำก
อำเภอแก้งคร้อ
22. โรงเรียนบ้ำนนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
23. โรงเรียนบ้ำนนำแก
อำเภอแก้งคร้อ
24. โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม
อำเภอแก้งคร้อ
25. โรงเรียนบ้ำนกุดโง้งดงสวรรค์
อำเภอแก้งคร้อ
26. โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
อำเภอบ้ำนแท่น 28. โรงเรียนชัยชุมพลวิทยำ
27. โรงเรียนไตรมิตรพิทยำ
อำเภอบ้ำนแท่น 29. โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก

รายชื่อโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 40
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
***************************************
โรงเรียนสุจริตเครือข่ำยร้อยละ 40 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
จำนวน 25 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนชุมชนห้วยยำง
อำเภอคอนสำร
2. โรงเรียนโนนคูณ
อำเภอคอนสำร
3. โรงเรียนบ้ำนโคกนกทำ
อำเภอคอนสำร
4. โรงเรียนบ้ำนหว้ำทอง
อำเภอภูเขียว
5. โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองเซียงซำ
อำเภอภูเขียว
6. โรงเรียนบ้ำนแซง
อำเภอภูเขียว
7. โรงเรียนบ้ำนโนนดินจี่
อำเภอภูเขียว
8. โรงเรียนฉิมพลีมำ
อำเภอภูเขียว
9. โรงเรียนคุรุรำษฎร์วิทยำ
อำเภอภูเขียว
10. โรงเรียนบ้ำนหนองกุงใหม่
อำเภอภูเขียว
11. โรงเรียนบ้ำนหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว
12. โรงเรียนบ้ำนดอน – นกเอี้ยงเก่ำ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
13. โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
14. โรงเรียนบ้ำนหนองบัว
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
15. โรงเรียนบ้ำนสระห้วยยำงอุปถัมภ์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
16. โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ(คุรุประชำวิทยำ) อำเภอเกษตรสมบูรณ์
17. โรงเรียนบ้ำนหนองรวก
อำเภอแก้งคร้อ
18. โรงเรียนบ้ำนโคกงำม
อำเภอแก้งคร้อ
19. โรงเรียนบ้ำนหนองแห้วปรำงค์กู่
อำเภอแก้งคร้อ
20. โรงเรียนบ้ำนหนองพอกกองศรี
อำเภอแก้งคร้อ
21. โรงเรียนหนองปลำมันหนองไร่
อำเภอแก้งคร้อ
22. โรงเรียนหัวนำนคร
อำเภอบ้ำนแท่น
23. โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ
อำเภอบ้ำนแท่น
24. โรงเรียนบ้ำนข่ำเชียงพิน
อำเภอบ้ำนแท่น
25. โรงเรียนบ้ำนหนองคู
อำเภอบ้ำนแท่น

ภาคผนวก ข
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
- การประกวดผลงานการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
- การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น)

ภาคผนวก ค
รูปภาพการจัดกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2563

ภาพข่าวกิจกรรม อบรมขยายผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

ภาพข่าวการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

ภาพข่าวกิจกรรม การประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

ภาพข่าวการดาเนินกิจกรรม อบรมกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

ภาพข่าวการดาเนิน กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)

ภาพข่าวการดาเนิน กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาและสานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1

ภาพข่าวการดาเนิน กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาและสานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
การประกวดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัล Pupular vote อันดับ 1 การประกวดแข่งขัน ระดับภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นตัวแทนไปร่วม
แข่งขันในระดับประเทศ

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ได้รับรางวัลนาเสนอผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ครู และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
นายอดิศร บุญโนนแต้ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงาน

