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รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------------------------------------- 

 นายวัชราบูรณ์  บุญชู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คนปัจจุบัน ได้ให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน  
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยมีการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมที่ให้  
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของโรงเรียน  
บ้านกรวดวิทยาคาร  ดังนี้  
 1. เป็นผู้กําหนดนโยบายการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล  
โดยประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ สําหรับบุคลากรในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เป็น
สาธารณะ สาธารณชนสามารถทราบถึงเจตจํานงที่มุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
 2. เป็นผู้กําหนดรูปแบบการบริหารงานการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร โดยดําเนินการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปแบบการทํางานที่เกิดจากการประสานงานกันระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในลักษณะการทํางานแบบกัลยาณมิตร ที่มีเป้าหมายการทํางานด้วยการร่วมคิด 
ร่วมทํางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มุ่งผลสัมฤทธ์ิให้
เกิดแก่นักเรียน  
 3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เพื่อกํากับติดตามการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 4. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดต้ัง - จัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ งบดําเนินงาน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร 
 5. เป็นประธานในการประชุมพิจารณา จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน บ้าน
กรวดวิทยาคาร ให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดให้เช่ือมโยงกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ และเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซ่ึงได้กําหนดความชัดเจนของผลผลิตและตัวช้ีวัด 
เพื่อให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ให้บรรลุผลตามจุดเน้น ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ



การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และโรงเรียน    บ้านกรวดวิทยาคาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 6. เป็นผู้ขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
โครงการโรงเรียนสุจริต  เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
พอเพียง และจิตสาธารณะ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียน
คุณธรรม ได้แก่ มีความพอเพียง (ดํารงชีวิตพอเพียงตามพระราชดํารัสคําสอน ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ สร้างสรรค์ตั้งแต่
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ) มีความกตัญญู (ดํารงตนเรียบง่าย ไม่
หลงลืมตัวเม่ือเกิดความสําเร็จ ความดีงาม ต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม) มี
ความซื่อสัตย์สุจริต (ป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกระดับ โดยการปลูกฝังค่านิยมว่าการทุจริตคอร์รับชัน 
คือความย่อยยับอับปาง และน่าอับอาย) มีความรับผิดชอบ (โรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ฯลฯ มี
ภาระหน้าที่อันสาคัญ ต้องช่วยกันพรํ่าสอน เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ยึดม่ันความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรอบรู้ อดทน เสียสละ มีความเพียรด้วยปัญญา และความรอบคอบ) และมีอุดมการณ์คุณธรรม (ร่วมกัน
เสริมสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์ ที่ยั่งยืนม่ันคงสืบไปในอนาคต) และ
ได้ปลูกฝังคุณธรรมสู่ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้ังแต่ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และชุมชน ให้เกิดแก่บุคลากรและผู้เรียนในทุกระดับช้ัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ และยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยา
คารให้สูงข้ึน โดยแต่งต้ังให้มีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในถาน
ศึกษา“ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ร่วมพิจารณาขับเคล่ือนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 7. เป็นผู้นําและให้คําม่ันในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  
 8. เป็นผู้นําการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รูปแบบออนไลน์ (Integrity & Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคล่ือนและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้สูงข้ึน  
 9. เป็นผู้มอบนโยบาย  ทิศทาง  ช้ีแจงการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดําเนินงานต่าง ๆ ในรูปของคณะบุคคล เพื่อให้การบริหารงาน
จัดการ การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  



โดยมีรายละเอียดการมีส่วนร่วมของแต่ละกิจกรรม ดังนี้  
 1. เป็นผู้กําหนดนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล  
โดยประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ สําหรับบุคลากรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

รวมถึงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงเจตจํานงที่มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

 2. จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และปวช.1-3 เพื่อรับทราบผลการเรียน 

และพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเสนอ

แนวทางพัฒนานักเรียนที่ดี แก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ  

 3. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เด็กไทยหัวใจ Strong ปีงบประมาณ 2565 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต   ,

ค่ายเยาวชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ปีงบประมาณ 2565 ,ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่าย

พุทธบุตร" นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1  

  4. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทําบุญโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ 2565จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม

ให้แก้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน 51 รูป 

ถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุก

คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อนําเอาส่ิงดีงามมาเป็น

แบบอย่างและรักษาประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป  

 

 

 

 

 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



นายวัชราบูรณ์  บุญชู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมวางแผนและมอบหมายนโยบาย
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานรวบรวมเอกสารรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของ

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 



นายวัชบูรณ์  บุญชู ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และปวช.1-3 เพื่อรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน รวมท้ังรับฟังนโยบาย

การจัดการศึกษาของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางพัฒนานักเรียนที่ดี แก้ปัญหานักเรียน      

ท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ 

 
 

 



นายวัชราบูรณ์  บุญชู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนคน

ดีของแผ่นดิน เด็กไทยหัวใจ Strong ปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต ,ค่ายเยาวชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 ,ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

 
 

 



นายวัชราบูรณ์  บุญชู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนคน

ดีของแผ่นดิน เด็กไทยหัวใจ Strong ปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต ,ค่ายเยาวชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 ,ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

 
 

 
 



นายวัชราบูรณ์  บุญชู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนคน

ดีของแผ่นดิน เด็กไทยหัวใจ Strong ปีงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต ,ค่ายเยาวชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 ,ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

 
 

 
 



นายวัชราบูรณ์  บุญชู  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทําบุญโรงเรียน 

ประจําปีงบประมาณ 2565จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมให้แก้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดย

ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน 51 รูป ถวายเทียนพรรษา                                            

เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 
 

 


