สรุปผลการดาเนินาาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( บ้านขนมวางวารี )
การดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์- คหกรรม
รายละเอียดการดาเนินาาน
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอน จัดหาวัสดุฝึกในการาเนิน
กิจกรรมบ้านขนมวางวารีตามโครงการ
2. โรงเรียนดาเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ตามขั้นตอนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดาเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี จากการได้รับงบประมาณจัดสรร จากโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคมเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี
4. ดาเนินกิจกรมตามกระบวนการของบริษัทสร้างการดี
4.1 สรุปองค์ความรู้ การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี
4.2 การขยายผล / ต่อยอดกิจกรรม
สรุปผลการจัดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ดาเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ตามขั้นตอนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( บ้านขนมวางวารี ) มีผลงานจากการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพ
และทักษะการบริหารจัดการ สามารถนาความรู้ มาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมที่ 2 โครงการพลเมืองดี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
รายละเอียดการดาเนินาาน
1. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ดาเนินการโครงการพลเมืองดี
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
2. จัดกิจกรรมโครงการพลเมืองดี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
3. สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจานวน 600 คน
4. นักเรียนแกนนาประจากลุ่ม ๆ ละ 2 คน จานวน 30 คน

สรุปผลการจัดกิจกรรม
นักเรียนได้รับองค์ความรู้คุณลักษณะ 5 ประการ จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. ทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์ สุจริต
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ
นักเรียนแกนนาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผลให้กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสร้างค่านิยม
และปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมีจิตสานึกรักความซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป
กิจกรรมที่ 3 โครงการค่ายต้นกล้า
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนา สภานักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
รายละเอียดการดาเนินาาน
1. เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนใน
โรงเรียนให้รักความสุจริต ป้องกันการทุจริต และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
2. นักเรียนแกนนา และ สภานักเรียน รับฟังองค์ความรู้จากวิทยากร และนาไปขยายผล และปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 5 คน รับฟังองค์ความรู้จากวิทยากร และนาไปขยายผลให้ครูในโรงเรียน
สรุปผลการจัดกิจกรรม
นักเรียนแกนนา และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับองค์ความรู้และแนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวกับ การกาหนดมาตรการ และแนวทางการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริม ผู้เรียนให้รักความสุจริต ป้องกันการ
ทุจริต และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนแกนนาโรงเรียนสุจริต
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน การดาเนินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม
2. จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน ทั้งสามกิจกรรม คือ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( บ้าน
ขนมวางวารี ) โครงการพลเมืองดี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และ โครงการค่ายต้นกล้า
3. สรุปผล และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง บ้านขนมวางวารี
โครงการพลเมืองดี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และ โครงการค่ายต้นกล้า ส่งผลต่อการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และการฝึกวินัย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างอาชีพ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติโดยตรง
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กากับติดตามโราเรียนสุจริต
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้ดาเนินกิจกรรม
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนและปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตามกิจกรรม
2. ดาเนินการนิเทศ ตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กาหนด
3. สรุป และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ฝ่ายบริหาร และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
1. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีการดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ และกาหนดการตามที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34ได้กาหนดไว้
2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้อย่างชัดเจน

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) “ มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( โครงการ
โรงเรียนสุจริต) โดยปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้ ร่วมดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
งาน ในโครงการในการปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
และประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายในชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จึงได้จัดทาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อพัฒนานักเรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ
วัตถุประสาค์
1. เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม
1. 2. เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( บ้านขนมวางวารี ) โครงการพลเมืองดี
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และ โครงการค่ายต้นกล้า
3. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต และ โรงเรียนคุณธรรม

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ดาเนินกิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบทุกกิจกรรม
2. ครู นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมของโรงเรียน
3. นิเทศ ติดตามการดาเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุจริต ตามแนวทางและรูปแบบที่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 กาหนด ครบทุกกิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมดาเนินกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มุ่งมั่น ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้
2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมดาเนินกิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การนิเทศ ติดตามการดาเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุจริตส่งเสริมให้นักเรียนและครูผู้สอน เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีความตระหนัก มีส่วน
ร่วมในกระบวนการดาเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต
2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
เป็นวิถีชีวิต มีความภาคภูมิใจในการทาความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันการทุจริต

บทที่ ๒
วิธีการดาเนินาาน
จุดมุ่าหมายการดาเนินาาน
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่
1. ทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์สุจริต
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. จิตสาธารณะ
สถานศึกษาต้องดาเนินการตามแนวทางของปฎิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน
ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
การดาเนินการ
1. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมดาเนินกิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการ
เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ดาเนินกิจกรรมโครงการพลเมืองดี และ โครงการค่ายต้นกล้าเพื่อสร้าง
ความรู้ และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต
1. นิเทศ ติดตามการดาเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุจริต ตามแนวทางและรูปแบบที่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 กาหนด ครบทุกกิจกรรม
เครื่อามือที่ใช้ในการติดตามการดาเนินาาน
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดาเนินงานโครงการ ได้แก่
1. แบบรายงานผลการดาเนินงาน
2. แบบสอบถาม
3. การสังเกต / ซักถาม

บทที่ 3
ผลการดาเนินาาน
สรุปผลการดาเนินาานโคราการ
การดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษ (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจานี้ มีผลการดาเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( บ้านขนมวางวารี )
การดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์- คหกรรม
ผลการดาเนินาาน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ดาเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ตามขั้นตอนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( บ้านขนมวางวารี ) มีผลงานจากการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพ
และทักษะการบริหารจัดการ สามารถนาความรู้ มาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมที่ 2 โครงการพลเมืองดี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ผลการดาเนินาาน
นักเรียนได้รับองค์ความรู้คุณลักษณะ 5 ประการ จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. ทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์ สุจริต
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ
นักเรียนแกนนาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายผลให้กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสร้างค่านิยม
และปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมีจิตสานึกรักความซื่อสัตย์สุจริตตลอดไป

กิจกรรมที่ 3 โครงการค่ายต้นกล้า
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนา สภานักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ผลการดาเนินาาน
นักเรียนแกนนา และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับองค์ความรู้และแนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวกับ การกาหนดมาตรการ และแนวทางการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริม ผู้เรียนให้รักความสุจริต ป้องกันการ
ทุจริต และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนแกนนาโรงเรียนสุจริต
ผลการดาเนินาาน
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง บ้านขนมวางวารี
โครงการพลเมืองดี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และ โครงการค่ายต้นกล้า ส่งผลต่อการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และการฝึกวินัย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างอาชีพ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติโดยตรง
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กากับติดตามโราเรียนสุจริต
การดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้ดาเนินกิจกรรม
ผลการดาเนินาาน
1. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีการดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ และกาหนดการตามที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34ได้กาหนดไว้
2. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้อย่างชัดเจน

บทที่ ๔
สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาาแก้ไข
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้ดาเนินการจัดทาโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2563 เมื่อศึกษาการดาเนินงาน
พบว่าผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการได้เป็นอย่างดี เพราะมีการดาเนินกิจกรรมได้ตามกาหนดการ และขั้นตอนที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กาหนด
ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) จึงมีประเด็นอื่นๆ ที่เป็นข้อสังเกตสามารถสรุปได้ ดังนี้
ปัญหา และอุปสรรค
๑. กิจกรรมที่กาหนดให้ดาเนินการนั้นมีจานวน
มากเกินไป

ข้อเสนอแนะ และแนวทาาแก้ไข
๑. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน

๒. ระยะเวลาที่กาหนดให้ดาเนินกิจกรรมนั้น
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และเป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนกับการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
34 ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เพื่อที่จะได้มีระยะเวลาดาเนินการ
ได้ทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ตรง
กับช่วงสอบของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และ
ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนมีรูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
และจิตสาธารณะ ได้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด
ดังนั้น การสรรหารูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก ได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการดาเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
ให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มุ่งมั่น ในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ประเทศชาติก็จะมั่นคง เต็มไปด้วยคนดี มีคุณธรรม เป็นที่
เชื่อถือของคนในประเทศ และคนต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ

