แผนการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสุจิตของโรงเรียนบ้านฉลอง

โรงเรียนสุจริต
ประจาปี 2564

สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ

ข

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริ มการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็ นสุ จริ ตชนทุกภาคส่วน ต้อง
ร่ วมกันสนับสนุนส่งเสริ มให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง คนเก่งคนดี
ดารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้กา้ วหน้าอย่างมัน่ คง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน ของประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงาน จัดการศึกษาเยาวชนส่ วนใหญ่ของประเทศ
ให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสาคัญ ของการเตรี ยมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตในสถานศึกษา จึงได้อนุมตั ิให้สานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษาดาเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริ ต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริ ต
ซึ่งเป็ นกลไกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริ ตของประเทศชาติให้กบั นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรี ยน สุจริ ต
เอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริ ต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรี ยนสุ จริ ต”) จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงเรี ยนบ้านฉลองที่ดาเนินงานกิจกรรม
โครงการ โรงเรี ยนสุจริ ตให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์และผูเ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์
สุจริ ต อยูอ่ ย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการบริ หารงานโรงเรี ยน ประกอบด้วย 1) งาน
วิชาการ 2) งาน งบประมาณ 3) งานบุคลากร 4) งานบริ หารทัว่ ไป โดยผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ
และขยาย ผลการดาเนินงานเข้าสู่ชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานกับโรงเรี ยน
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ความเป็ นมาโครงการโรงเรียนสุ จริต
โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริ ต” (ภายใต้ชื่อ
“โรงเรี ยนสุจริ ต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556
– 2560) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินยั โปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรมและร่ วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริ ต ในสังคมไทยและ
ยกระดับคุณธรรม จริ ยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีช้ ีวดั ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน่ (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่ งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน อยูอ่ นั ดับที่ 102 จากการจัดอันดับ ทั้งหมด 177
ประเทศทัว่ โลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยัง ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็ นอนาคตของชาติ
2) กลุ่มภาครัฐ เสริ มสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม ในการปฏิบตั ิหน้าที่
3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารองค์กรและเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่ อมวลชน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกหมู่เหล่าในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
นับเป็ นความพยายามที่ดีของ สานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ใน
การด าเนินการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริ ต เพื่อใช้เป็ นกรอบชี้นาใน การดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการทุจริ ตของประเทศจะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ยังคงเป็ นประเด็นปัญหาที่น่าเป็ นห่วงและ
เป็ นอุปสรรคส าคัญต่อ การพัฒนาประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์การที่
รับผิดชอบงาน จัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักใน
ความส าคัญของ การเตรี ยมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในสถานศึกษา จึงอนุมตั ิให้ ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัด การศึกษา ด าเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริ ต” (ภายใต้ชื่อ“โรงเรี ยนสุ จริ ต”) โดยให้ความสาคัญกับการเตรี ยมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตใน สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็ นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
ประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต เป็ นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริ ต โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
กาหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็ น “องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงาน
รับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริ ต” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่ สานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดาเนินการ คือ
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1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มี
ระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นกั เรี ยนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทกั ษะกระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์ อยูอ่ ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริ ยธรรม และป้องกันการทุจริ ต
3. พัฒนาครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความ
พอเพียง สุ จริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการส่งเสริ มและต่อต้านการทุจริ ต อย่างเป็ นร ะบบ และมี
เครื อข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุ จริต
ในการดาเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริ ต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรี ยนสุจริ ตโรงเรี ยนบ้านฉลอง ได้กาหนดเป็ นวิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจแบบ บูรณาการ ตัวชี้วดั หลัก
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางดาเนินการ ให้สถานศึกษานาไปสู่การปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้

“ โรงเรี ยนบ้านลองเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนอง
การป้องกันทุจริ ต”

1. พัฒนาโรงเรี ยน ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริ ต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข
2. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านฉลอง
มีทกั ษะกระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์ อยูอ่ ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และป้องกัน การ
ทุจริ ต
3. พัฒนาครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องให้มี คุณภาพ ความ
พอเพียง สุ จริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ดา้ นการส่งเสริ มและต่อต้านการทุจริ ต อย่างเป็ นระบบ และมี
เครื อข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร

ถือเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็จที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยมุ่งให้นกั เรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะของโรงเรี ยนสุจริ ต เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิสามารถดาเนินการได้ตรง จึงได้ กาหนด
ตัวชี้วดั หลัก ดังนี้
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านฉลองกระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทกั ษะกระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์
อยูอ่ ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และป้องกันการทุจริ ต
2. ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วมในการป้องกันการทุจริ ต
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์ อยูอ่ ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม แก่นกั เรี ยนสังกัด สพฐ.
ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : โรงเรี ยนบ้านฉลองสถานศึกษาแห่งการเรี ยนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุ จริ ต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข และป้องกันการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : สร้างครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็ นรากฐานในการป้องกัน การทุจริ ตอย่างมี
จิตสานึก และเปี่ ยมด้วยคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์ อยูอ่ ย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริ ยธรรมแก่นกั เรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านฉลอง
มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน
1.1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.1.1 พัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวฒั นาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการกลัน่ กรองทางคุณธรรม อย่าง
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันดารงความสุขบนความสุจริ ตได้อย่างมัน่ คง
1.1.3 พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนแนวปฏิบตั ิการเรี ยนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.2 ส่งเสริ มการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.1 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบการบริ หารและวิชาการให้มีความสมดุล
1.2.2 ส่งเสริ มให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.3 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นวิถีชีวิต
1.3 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิตามคุณลักษณะ 5 ประการแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านฉลอง
1.3.1 ส่งเสริ มการประพฤติปฏิบตั ิตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
1.3.2 กากับดูแลการประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
1.3.3 ให้การเสริ มแรงแก่ผทู ้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิได้เป็ นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ อย่างมีเกียรติ
1.4 กาหนดให้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการป้องกันการทุจริ ต
1.4.1 กาหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริ ตและกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน”
1.4.2 พัฒนาครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็ นต้นแบบที่ดีดา้ นการป้องกันการทุจริ ต
1.4.3 ติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริ ตในระบบการศึกษา
1.4.4 ส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นการป้องกันการทุจริ ต
1.5 ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการทุจริ ตเป็ นค่านิยมร่ วมของชาติ
1.5.1 เสริ มสร้างแรงบันดาลใจในการกระทาความดี มีกรณีตวั อย่างในการเชิดชูอย่างสม่าเสมอ
1.5.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริ ยธรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่างทัว่ ถึง ครบวงจร
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ยุทธศาสตร์ 2 สพฐ.(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลังร่ วมสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ สร้างระบบและ วิถีพอเพียง
สุจริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริ ต
มาตาการ แนวทางการดาเนินงาน
2.1 สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขในทุกหน่วยงาน
2.1.1 จัดททาแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
ป้องกันการทุจริ ตในทุกหน่วยงาน
2.1.2 จัดสร้างองค์กรทางกายภาพ และโครงสร้างระบบบริ หารจัดการแบบพอเพียง
2.1.3 จัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
2.1.4 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร
2.1.5 ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหน่วยงานทุกหน่วยงาน
2.1.6 ประเมินและพัฒนาระหว่างและหลังดาเนินการในแต่ละปี อย่างมีพลวัตร
2.2 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริ ต
2.2.1 จัดทาแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริ ต
2.2.2 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร งานวิจยั และงานวิชาการด้านการป้องกันการทุจริ ต
2.2.3 จัดทาและเผยแพร่ สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริ ต
2.3 เสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม
2.3.1 สร้างกระบวนการเรี ยนรู้
2.3.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย
2.3.3 กาหนดมาตรการจูงใจผูแ้ จ้งข้อมูล เบาะแส
2.4 เสริ มสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครื อข่าย
2.4.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครื อข่าย
2.4.2 เสริ มสร้างขวัญ กาลังใจแก่เครื อข่ายทุกภาคส่วน
2.4.3 กากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานของเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง
2.3.4 พัฒนาเครื อข่ายภายในประเทศสู่เครื อข่ายสากล
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ยุทธศาสตร์ 3 สร้างครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็ นรากฐานในการป้องกันการทุจริ ต อย่าง
มีจิตสานึก และเปี่ ยมด้วยคุณภาพ ความพอเพียง สุจริ ต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
บนฐานการเรี ยนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มาตรการและการดาเนินงาน
3.1 ส่งเสริ มการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษา
อย่างเคร่ งครัด (Code of Conduct)
3.1.1 ส่งเสริ มผลักดันให้สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1.2 ส่งเสริ มให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ส่งเสริ มการสร้างองค์กรการจัดการความรู้
3.2.1 ส่งเสริ มความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางแนวราบระหว่างหน่วยงานระดับ
ปฏิบตั ิการ เพื่อลดเวลาที่ล่าช้าจากการสัง่ การตามแนวดิ่ง และได้ผลงานที่สมบูรณ์มากขึ้นในเวลาที่ รวดเร็วขึ้น
3.2.2 จัดตั้งหน่วยศึกษาและประมวลองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการ จัดการ
ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ประสานงาน ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศในการบริ การองค์ความรู้อย่างมี ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
3.3 ส่งเสริ มการสร้างศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการจัดการความรู้
3.3.1 ผลักดันให้มีการจัดข้อมูลภายในโรงเรี ยน
3.3.2 ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล
3.4 สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึ กอบรม
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มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุ จริต
มาตรฐานการบริ หารงานโรงเรี ยน เพื่อให้งาน ในโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ โรงเรี ยนควรนาหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล และคุณลักษณะผูเ้ รี ยนของ โรงเรี ยนสุจริ ตมาใช้ในการบริ หารงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ มาตรฐานการบริ หารงานโรงเรี ยน ประกอบด้วย 4 มาตรฐานการบริ หารงาน ดังนี้
1.การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ การส่งเสริ มนักเรี ยนให้พฒั นาตนเองตาม คุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรี ยนสุจริ ต โดยการจัดการเรี ยนรู้ผ่านสื่ อ นวัตกรรม แหล่งเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย และประเมินผล
นักเรี ยนแล้ว นาผลการประเมินไปใช้ในการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรี ยนให้มี คุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรี ยนสุจริ ต พร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศภายใน และให้บริ การด้านวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรี ยน
2.การบริ หารงานงบประมาณ หมายถึง การดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ อย่างมีส่วนร่ วม ประหยัด คุม้ ค่า มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
3. การบริ หารงานบุคคล หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอานวยความสะดวกให้กบั บุคลากรใน โรงเรี ยน
สร้างขวัญกาลังใจ ดูแลการรักษาสิ ทธิประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ของบุคลากร ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม และพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้กบั บุคลากร
4. การบริ หารงานทัว่ ไป หมายถึง การจัดบริ การด้านอาคารสถานที่แก่ครู นักเรี ยนและชุมชน โดยจัด
บรรยากาศภายในโรงเรี ยนให้สะอาด ร่ มรื่ น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้งดูแล บารุ งรักษา อาคารเรี ยน อาคาร ประกอบ
ห้องเรี ยน ห้องพิเศษต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการเรี ยนรู้โรงเรี ยนสุจริ ตทุกโรงเรี ยน ต้อง
ดาเนินการตามมาตรฐานโรงเรี ยนสุจริ ต ให้เป็ นไปตามตัวชี้วดั ที่สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
ขึ้น สามารถศึกษาได้จากคู่มอื มาตรฐานโรงเรี ยนสุจริ ตได้
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คุณลักษณะผู้เรียน

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

จากการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรี ยน
บ้านฉลอง “ป้องกันการทุจริ ต” มีการขับเคลื่อนสู่โรงเรี ยนต้นแบบ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ เป็ นรู ปแบบเดียวกัน จึงกาหนดคุณลักษณะที่ตอ้ งปฏิบตั ิเร่ งด่วนของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน โรงเรี ยนสุจริ ต ปี 2564
เป็ นต้นไป
จุดเน้นคุณลักษณะที่ตอ้ งปฏิบตั ิเร่ งด่วนของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน โรงเรี ยนสุจริ ตของโรงเรี ยนบ้านฉลอง ปี 2564
คุณลักษณะ
1 .ทักษะการคิด
2. มีวินยั

ผูบ้ ริ หาร
คิดสร้างสรรค์

ครู
คิดอย่างเป็ นระบบ

นักเรี ยน
คิดอย่างมีเหตุผล
และสามารถสื่อสารได้
1. เดินชิดขวา
2. ไม่มาสาย / ตรงต่อเวลา
3. แต่งกายตามระเบียบ

1.ตรงต่อเวลา
1.ตรงต่อเวลา
2. เดินชิดขวา
2. เดินชิดขวา
3. แต่งกายตามระเบียบ/
3. แต่งกายตามระเบียบ/
ข้อตกลงของหน่วยงาน
ข้อตกลงของหน่วยงาน
3. ซื่อสัตย์สุจริ ต 1. พูดความจริ ง
1. พูดความจริ ง
1. พูดความจริ ง
2. ไม่นาทรัพย์สินของ ทาง 2. ไม่นาทรัพย์สินของ ทาง 2. ไม่ลอกการบ้าน/ ไม่ลอก
ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ข้อสอบ
ส่วนตน
ส่วนตน
3. ไม่เอาของผูอ้ ื่นมาเป็ น ของ
3. ต้องไม่ให้ ต้องไม่รับ
3. ต้องไม่ให้ ต้องไม่รับ
ตน
สิ นบน
สิ นบน
4. อยูอ่ ย่าง พอเพียง 1. รับประทานอาหาร ไม่เหลือ 1. รับประทานอาหาร ไม่ 1. รับประทานอาหาร ไม่
2. ใช้สิ่งของอย่างคุม้ ค่า
เหลือ
เหลือ
3. ใช้น้ า–ไฟฟ้า
2. ใช้สิ่งของอย่างคุม้ ค่า
2. ใช้สิ่งของอย่างคุม้ ค่า
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
3. ใช้น้ า–ไฟฟ้า
3. ใช้น้ า–ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
5. จิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานโรงเรี ยน
ช่วยเหลืองานโรงเรี ยน
ช่วยเหลืองานโรงเรี ยน
และชุมชนด้วยความเต็มใจ และชุมชนด้วยความเต็มใจ และชุมชนด้วยความเต็มใจ
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รู ปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรี ยนสุจริ ตของโรงเรี ยนบ้านฉลอง
1. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรี ยน ภายในโรงเรี ยน มีการยืนตรงเคารพธงชาติ ทุกวัน ใน
ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรื อเวลา 08.00 และ 16.00 ทุกวัน และควรมีข้นั ตอนการร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอน
แรกก่อนการดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ภายในโรงเรี ยน
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรี ยน ภายในโรงเรี ยน มีการสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันในระหว่าง
กิจกรรมหน้าเสาธงหรื อช่วงเวลาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และควรมีข้นั ตอนการสวดมนต์ไหว้พระหลังร้องเพลงชาติ
ไทย ในขั้นตอนแรกก่อนการดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ภายในโรงเรี ยน
3. กิจกรรมกล่าวคาปฎิญญาโรงเรี ยนสุจริ ต บุคลากร ครู นักเรี ยน ภายในโรงเรี ยน มีการกล่าวคา ปฎิญญาโรงเรี ยน
สุจริ ต ทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง และควรมีข้นั ตอนการกล่าวคาปฎิญญาโรงเรี ยนสุจริ ต หลังร้องเพลงชาติ
ไทยและการสวดมนต์ไหว้พระ ในขั้นตอนแรกก่อนการดาเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ภายในโรงเรี ยน
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดคุณลักษณะสุ จริต
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนสุจริ ต มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนใน ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนสุ จริ ต ต้องยึดหลักการจัดการเรี ยนรู้
หลักการสอนที่ดีและต้อง สอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะสุจริ ต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสัตย์
สุจริ ต อยูอ่ ย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะสุจริ ต ดังกล่าว
โครงการโรงเรี ยนสุจริ ต ได้ จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ไว้ให้ครู ได้ศึกษาและ
ใช้เป็ นแนวทางในการ จัดการเรี ยนรู้แล้ว ( ตามเอกสาร / Website โรงเรี ยนสุ จริ ต ) ครู ผสู ้ อนอาจจัดการเรี ยนการสอน
โดยบูรณาการ กับ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท้งั 8 กลุ่มสาระ หรื อบูรณาการกับกิจกรรม หรื อ โครงการต่างๆ ที่โรงเรี ยน
ดาเนินการอยูก่ ็ได้ ตามบริ บทของโรงเรี ยน การประเมินผลการเรี ยนการสอน คุณลักษณะสุจริ ต 5 ประการ จากการ
สอนในแต่ละครั้ง ผูเ้ รี ยนอาจจะ เกิด คุณลักษณะสุจริ ต ตัวใดตัวหนึ่งหรื อเกิด 2 หรื อ 3 คุณลักษณะก็ได้ แต่เมื่อสอน
ครบทุกแผนจัดการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนจะเกิดคุณลักษณะสุจริ ต 5 ประการ โดยครู สามารถนาไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินคุณลักษณะที่พ่งึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรปฐมวัย 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร ครู และศึกษานิเทศก์ สามารถจัดทาวิจยั โรงเรี ยนสุจริ ต ในการแก้ไขปัญหา หรื อเพื่อ พัฒนา
โรงเรี ยนสุ จริ ต แล้วนาไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน และโรงเรี ยนสุจริ ตด้วยกัน
จากผลการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีคุณภาพผูเ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะสุจริ ต 5 ประการ ได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สามารถจัดทาผลงานดีเด่น ( Best Practice ) ที่เกิดจากการบริ หารจัดการโรงเรี ยน สุจริ ต หรื อการ
นิเทศแนะนาช่วยเหลือครู ให้ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย แล้วนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อ เผยแพร่ ให้กบั โรงเรี ยน
สุจริ ตด้วยกันครู สามารถนากระบวนการ หรื อเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มาจัดทาผลงานดีเด่น เพื่อ
ใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อเผยแพร่ ให้กบั ครู และโรงเรี ยนสุ จริ ตด้วยกัน
ผูเ้ รี ยน เมื่อมีผลการดาเนินงานส่งเสริ มคุณลักษณะสุจริ ตได้ผลดี สามารถจัดทาผลงานดีเด่น เพื่อนาเสนอ ผลงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน

