
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
การป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน

ITA

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

งานนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ



ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงาน

ตามแผนป้องกันการทุจริต ระยะท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ. 2564 ) คณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อ

พันธกรณีการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 

3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความ

ยั่งยืนทั้งหมดนี้ เพ่ือธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

ปฏิญญาทั้ง 3 ข้อนำมาซึ่งการดำเนินงานตามโครงการฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริตให้เกิดผลแก่ผู้เรียน ดังนี้ 

1. จิตสาธารณะ 

2. ทักษะการคิด 

3. มีวินัย 

4. ซื่อสัตย์สุจริต 

5. พอเพียง 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่สอดคล้องกับโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 
หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) โดย

มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและการปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โรงเรียน

ละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล

การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรตลอดจนนักเรียน

ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกให้กับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่การ

ต่อต้านทุจริต 

2. เพ่ือให้คณะครูและบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากร และ

นักเรียนในสถานศึกษา 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ดำเนินงานตามโครงการ ฯ ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  นำมาสู่การจัดโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกัน
การทุจริตภายในโรงเรียน  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 



1. โครงการวิถีพุทธ  

 1.1 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม. 4 

2. โครงการโรงเรียนสุจริต 

 2.1 กิจกรรม ปปช.น้อย 

2.2 อบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice  

2.3 บริษัทสร้างการดี 

2.4 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 

 

โครงการ ชื่อกิจกรรม 
กลุ่มสาระ/     

งานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
งบ 

ประมาณ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ผลสำเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.โครงการ
วิถีพุทธ 
 

1.1 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม. 4 

 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

1.  ผลผลิต 
(Outputs)  
นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการ
มีวิถีชีวิตแบบชาว
พุทธ 
2. ผลลัพธ์  
(Outcomes)  
นักเรียนปฏิบัติตน
ตามวิถีทางของชาว
พุทธ  และดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 ดีมาก 



โครงการ ชื่อกิจกรรม 
กลุ่มสาระ/     

งานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
งบ 

ประมาณ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ผลสำเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.โครงการ
โรงเรียน
สุจริต 

 

2.1 กิจกรรม ปปช. 
น้อย 
 
1.2 อบรมมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต Best 
Practice  
 
1.3 บริษัทสร้างการดี 
 
1.4 กิจกรรมค่าย
เยาวชนคนดี 

 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

1. ผลผลิต 
(Outputs)  
นักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
โทษที่เกิดจากการ
ทุจริต 
2. ผลลัพธ์  
(Outcomes)  
ร้อยละของนักเรียน
เกิดการต่อต้านใน
การทุจริต 
 

5,000 
 
 

4,050 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

90 ดีมาก 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม. 4 
 

   สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ อัน
เนื ่องมาจากการที ่รับเอาวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตก โดยเน้นความเจริญทางด้านวัตถุ
มากกว่าทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการสนองตอบ
นโยบายของหลักสูตรที่ต้องการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และความซื ่อสัตย์สุจริต จึงได้ดำเนินงานจัด
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่อย่าง
ชัดเจนในการเป็นเยาวชนที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และร่วมป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีพฤติกรรม
ทีดี่ขึ้น 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำ
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้และอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข 

นางสาวปฤษณา สาลี 
และคณะ 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

2. กิจกรรมการอบรม ปปช.น้อย    ดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. น้อย 
เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและหน้าที่
อย่างชัดเจนในด้านการป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียน 
 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฎิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ 
 

คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3. อบรมมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต Best Practice  
 

   เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็น
กระบวนการสร้างความรู้แล้วยังจะทำให้เกิด
แนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะ
ดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ
ชาติบ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยม
ให้กับสังคมจึงจำเป็นต้องเริ่มใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง จึง
ดำเนินงานจัดอบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice เพ่ือให้คณะครูและนักเรียน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนในด้าน
การป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นโทษท่ีเกิดจากการทุจริต 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรเกิด
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต 

คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 

   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มวิชาคหกรรม 
มีการฝึกอบรมการส่งเสริมทักษะอาชีพ  และ
กลุ่มวิชาพาณิชยกรรม มีการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 
 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพที่ซื่อสัตย์
สุจริต 
 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าใจระบบ
การทำงานของบริษัทสร้างการดี 
 

คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

5. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 
 

   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีขึ้นโดย
บูรณาการกับกิจกรรมคบลูกรัชดาสร้างบ้าน จึง
ได้ดำเนินการกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีขึ้น 
เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่อย่างชัดเจนในการเป็นเยาวชนที่ดี และ
ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป็นการปกป้องตนเองไม่ให้
เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกๆด้าน โดยตั้งมั่น
ให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง 
 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต 
 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิดการ
ต่อต้านในการทุจริต 
 

คณะทำงานค่ายเยาวชน
คนดี 
 และทีมงานสภานักเรียน 

 
 

 

 



สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2563 – มีนาคม พ.ศ.2564) 

 

 
พันธกิจ 

 

 
เป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์              

ความสำเร็จ
ของผลผลิต 

ความสำเร็จ
ของผลลัพธ์ 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ให้มี

ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี

คุณธรรมและจริยธรรม รู้

ภาวการณ์ของโลก 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ร้อยละ 
100 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้

มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม

และจริยธรรม รู้ภาวการณ์ของโลก 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อ

สังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
1.โครงการวิถีพุทธ 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม. 4 
2. โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรม ปปช.น้อย 
- บริษัทสร้างการดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับคณะครูและบุคลากร และ
นักเรียนในสถานศึกษา 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 
- อบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice  
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เกณฑ์การให้คะแนนโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
5 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 85 
4 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80 
3 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75 
2 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70 
1 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 65 

 


