รายงานการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
(Upright School Project) ปีการศึกษา 256๓
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่
วันที่ กันยายน 2563
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแนวทางดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตภาคเรียนที่ 1 ปีพ.ศ. 2563
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ตามที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา
ภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยได้ดาเนินการตามแนวทางที่สพฐ.
กาหนด โดยโรงเรียนได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแนวทางการดาเนินงานของ
โรงเรียนเมื่อต้นปีการศึกษา 2563
ทั้งนี้คณะกรรมการขอรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางที่กาหนดตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี ทาให้กิจกรรม
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(นางประภากร พรหมโสภา)
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต

ความเห็นของรองผู้อานวยการ
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
ลงชื่อ...................................
(นายบดินทร์ นารถโคษา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

คานา
รายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา(Upright School Project) ปีการศึกษา 256๓ เล่มนี้ คณะทางานผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” ภายใต้ชื่อ “ โรงเรียนสุจริต ” ทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโครงการ
ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา สิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายหลักของชาติคือเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย
ให้สูงขึ้น โดยมอบหมายให้โรงเรียนได้เป็นองค์กรที่สร้างคุณธรรมด้าน ทักษะการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ คณะทางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษาซึง่ ได้ดาเนินงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ โดยบุคลากรและทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กิจกรรม จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ครึ่งปีแรกเพื่อเสนอต่อผู้บริหารตามลาดับ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รายงานการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

๑

การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๑

การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒

ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.

๒

กาหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

2

ผลักดันให้ค่านิยมด้านการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยม
ร่วมของชาติ

๒

รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

๓
๔

ภาคผนวก

1

รายงานการดาเนินงาน
ตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
(Upright School Project) ปีการศึกษา 256๓
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน จึงได้เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต ) โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ต้องดาเนินการ คือ
1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร
จากการขยายเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนแม่ข่าย คือโรงเรียนสว่างแดนดิน ทาให้
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2560เป็นต้นมา ได้ดาเนินการสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ แนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดไว้ดังนี้
การดาเนินงานสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.
การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต โดยบรรจุเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้
นักเรียนทุกชั้นได้รับการพัฒนาความรู้ ความคิด ให้มีคุณสมบัติตามจุดน้นคุณลักษณะของนักเรียนสุจริตดังนี้
-พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์
-พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญานผ่านการกลั่นกรองทาง
คุณธรรมอย่าง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันดารงความสุขบน ความสุจริตได้อย่างมั่นคง
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-พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดนักปฏิบัติ การเรียนรู้และรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเอื้อต่อ
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ดาเนินชีวิตตามหลักปรัฐาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
-ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ระบบการบริหารและวิชาการให้มีความ
สมดุล
-ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของเป็นคนดีมี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ โดยมทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ผ่านกระบวนการทา
โครงงาน การอบรมหึความรู้ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในกิจกรรม “คนดีศรี
สกลพัฒน์” มีการมอบเกียรติบัตรผู้ที่ร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้มีคณลักษณะที่ดีนี้ติด
ตัวเป็นนิสัยที่ถาวร จึงนับได้ว่าโรงเรียนได้ดาเนินการในกรอบของคุณธรรมดังนี้
-ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
-กากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม
-ให้การเสริมแรงแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างสมเกียรติ
กาหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
โรงเรียนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนานักเรียนให้มีแกนนาเป็นต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สานักงาน ปปช.จังหวัดสกลนครอย่างต่อเนื่องดังนี้
-กาหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกัน การทุจริตและกิจกรรมค่ายเยาวชน
“คนดีของแผ่นดิน”
-พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น ต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต
-ติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริตในระบบ การศึกษา
-ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต
ผลักดันให้ค่านิยมด้านการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของ
ชาติ
- เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระทาความดี มีกรณี ตัวอย่างในการเชิดชูอย่างสม่าเสมอ
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่างทั่วถึง ครบวงจร
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โรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดขึ้นซึง่ สามารถศึกษาตามหัวข้อดังนี้
๑. แผนภูมิการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต
๒. การจัดทาคาสั่ง
๓. การร่วมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
๔. การรายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต
๕. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่กาหนด
๖. กิจกรรมที่ สพฐ. กาหนดขึ้นในแต่ละปี
๗. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต
รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
๑. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียน ภายใน โรงเรียน ยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน ใน
ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือ เวลา ๐๘.๐๐ ทุกวันและมีขั้นตอนการร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อน
การดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน
๒. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน ใน
ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระต่อจาก
กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นจึงดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน
๓. กิจกรรมกล่าวคาปฎิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการกล่าวคา
ปฎิญญาโรงเรียนสุจริต ทุกวัน ในระหว่าง กิจกรรมหน้าเสาธง และมีขั้นตอนการกล่าวคาปฎิญญาโรงเรียน
สุจริต ต่อจากกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นจึงดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายใน โรงเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต
ในการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
พันธกิจ ตัวชี้วัดหลัก ยุทธศาสตร์ โดยได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการสาคัญที่จัดขึ้นเองในโรงเรียน อัน
ประกอบด้วย การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทุกห้องเรียนมีชั่วโมงเรียน การปลูกจิตสานึกโรงเรียนสุจริต
ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(ภาพยนตร์สั้น) กิจกรรมคนดีศรีสกลพัฒน์ โดยคณะทางานต้องดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่โรงเรียน
กาหนดไว้
ในภาคเรียนแรกนี้ โรงเรียนได้ดาเนินการคัดเลือกผลงานจากการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งการประเมินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริต ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้กิจกรรมดาเนินไปได้
ด้วยดีทุกประการ
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ภาคผนวก
- ปฏิทินการปฏิบัติงานปี 256๓
- ภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน
การวางแผนดาเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต Upright School Project)
ปีการศึกษา 2563
วัน/เวลา
9 กรกฎาคม
2563
1๐
กรกฎาคม
2562

ภาระงาน
แต่งตั้งคณะกรรม ป.ป.ช.ส.พ.ฐ น้อยและ
ป.ป.ช.ส.พ.ฐ ชุมชน ส่ง สพม.23
-ประชุมคณะทีมงานดาเนินโครงการ
เวลา 15.00 น.ห้องราชพฤษ์
-ปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อ
แต่งตั้งออกคาสั่งคณะทางาน
-การเตรียมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสุจริต
20
-ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆที่
กรกฎาคม โรงเรียนจะดาเนินการในปีการศึกษา 2563
2563
หลังพิธีหน้าเสาธง
2๙ กรกฎาคม ดาเนินงานตามปฏิทิน การจัดกิจกรรมต่างๆ
2562
ภายในโรงเรียน
8 -9
ประชุมเพื่อนิเทศติดตามการดาเนินงาน
สิงหาคม
โครงการโรงเรียนสุจริต ร่วมกับเขตพื้นที่และ
2563
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

ผู้รับผิดชอบ
- นางประภากร พรหมโสภา
-นางสกลรัตน์ นามเหลา
- รองกฤษฎา ศรีพานิชย์
- นางประภากร พรหมโสภา
- คณะทางาน

สิงหาคม2563 -ผู้รับผิดชอบโครงการ แนะนาคณะกรรมการ
เพิ่มเติม แนะนา ปปช.สพฐ.น้อยชุดปัจจุบัน
สิงหาคม
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน
2563
ITA ในระบบออนไลน์
สิงหาคม
ประเมิน IIT,EIT
2563
กันยายน2563 ประเมิน OIT
กันยายน2563 ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของ
เป็นต้นไป
โรงเรียน
มีนาคม
สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผู้บริหาร
256๓

- รองกฤษฎา ศรีพานิชย์

หมายเหตุ

- นางประภากร พรหมโสภา
- นางสกลรัตน์ นามเหลา
คณะทางาน
- รองกฤษฎา ศรีพานิชย์
- นางประภากร พรหมโสภา

- รองฐปนีย์ นารี และคณะ
- รองฐปนีย์ นารี และคณะ
- รองฐปนีย์ นารี และคณะ
- คณะทางาน
- คณะทางาน

หมายเหตุ จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2 รายการได้แก่
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวขับการต่อต้านการทุจริต ผ่านเสียงตามสายของกลุ่ม ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย
ในทุกวันศุกร์
๒. กิจกรรมคนดีศรีสกลพัฒน์โดยคณะกรรมการนักเรียน

