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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565

งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบรีุรมัย์



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่สอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  

ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย 
 

 ความเปนมา  

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต ั ้งอยู ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย เลขที ่ 264 หมู ที ่  8 ตำบล           

ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 31170 โทรศัพท 044-649007,044-649157  โทรสาร  044-649007 

Website www.lrp.ac.th ไปรษณียอิเลคโทรนิคlrpschool@hotmail.com มีพื้นที่ 239 ไร 3 งาน 95 ตารางวา ตั้งข้ึน

เมื่อปพุทธศักราช 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเปนมหามงคลสมัยท่ีพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอ

ดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบปท่ี 25 ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2514 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้ง

โรงเรียนขึ้น เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระองคทาน จำนวน  9 โรงเรียน ตั้งอยูในทิศทางตางๆ ท้ัง 8 ทิศ และใหตั้งอยูท่ี

สวนกลางอีก 1 โรงเรียนและเพิ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน 

ประกอบดวย 

 1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก  จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3. โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก  อำเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

 4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

 5. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก  อำเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

 6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

 7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก   อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 

 8. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 

 9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 

10. โรงเรียนรัชดาภิเษก   อำเภอหนองจิก  จังหวัดปตตาน ี

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปดทำการสอนคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2514  โดยมี                  

นายกิมยง  นันทวิเชตพงษ  เปนผูบริหารคนแรก และปจจุบันผูบริหาร คือ นายประภาส  สนิทรัมย 

 ท่ีตั้งของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอยูทางทิศตะวันออกจองท่ีวาการอำเภอละหานทราย ติดทางหลวงสาย 

ละหานทราย - บานกรวด หางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 95 กิโลเมตร เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา         สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยูใกลเคียง ประกอบดวย 

 

http://www.lrp.ac.th/
mailto:rpschool@hotmail.com


     ทิศเหนือ โรงเรียนละหานทรายวิทยา  อำเภอละหานทราย    ระยะทางหางกันประมาณ   7   กิโลเมตร 

    ทิศใต  โรงเรียนรวมจิตตวิทยา    อำเภอละหานทราย    ระยะทางหางกันประมาณ  25   กิโลเมตร 

    ทิศตะวันออก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค    อำเภอละหานทราย    ระยะทางหางกันประมาณ  12   กิโลเมตร 

    ทิศตะวันตก โรงเรียนปะคำพิทยาคม    อำเภอปะคำ            ระยะทางหางกันประมาณ  15  กิโลเมตร 

ชื่อโรงเรียน   ละหานทรายรัชดาภิเษก 

ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา 

อักษรยอโรงเรียน  ล.ร.ภ. 

วันสถาปนาโรงเรียน  9 มิถุนายน 2514 

 

 

สัญลักษณโรงเรียน      

สีประจำโรงเรียน      เหลือง – น้ำเงิน 

สีเหลือง                เปนสีประจำรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงเปนสีประจำวันพระราชสมภพ  

                          เปนสัญลักษณแหงจงรักภักดี มีวินัย ซ่ือสัตย เสียสละ และอดทน 

สีน้ำเงิน                 คือสีเงิน เปนความหมาย รัชดาเปนสัญลักษณของความดี  

                          ความมีระเบียบ ความมีคุณคา และความกตัญูกตเวที 

คติธรรม       น สิยา โลก วฑฺฒโน อยาเปนคนรกโลก 

วิสัยทัศน       เรียนรูอยางสุขใจ ใฝคุณความดี มีปญญาเลิศ 

เอกลักษณโรงเรียน            แหลงเรียนรูธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร ร่ืนรมย 

อัตลักษณโรงเรยีน             ใฝดี ใฝรู อยูอยางพอเพียง 

         จากวิสัยทัศนท่ีวา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนให “เรียนรูอยางสุขใจ ใฝคุณ
ความดี  มีปญญาเปนเลิศ” โรงเรียนละหานทรายจึงไดกำหนดประเด็นกลยุทธ จํานวน 3 ประเด็น กําหนดเปาประสงค
เชิงกลยุทธ จํานวน 8 เปาประสงคฯ  กําหนดกลยุทธ จํานวน 8 กลยุทธ และแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติการ ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



ประเด็นกลยุทธ 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ใหผูเรียนเรียนรูเต็มศักยภาพ 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ 

โปรงใส และเปนธรรม พัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูใหมีคุณภาพระดับสากล 

3. พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริมการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืนๆในการส่ือสาร 

4. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู จัดทำโครงงานและผลิตผลงานอยางสรางสรรค โดยใชเทคโนโลยี  

5. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รูภาวการณของโลก อนุรักษ

ส่ิงแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมโลก 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล สงเสริมให

มีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและใชผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล สงเสริมการจัดการศึกษาเปนเครือขายรวมพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรูในระดับทองถิ่น 

ภูมิภาคประเทศและระหวางประเทศ 

ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี

ของนานาชาติ สงเสริมสืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงคหลัก 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนมีส่ือนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ นำระบบ ICT มาใชในการบริหาร

จัดการและระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  ผูเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเรียนนำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู ผลิตผลงานอยางสรางสรรค และจัดทำโครงงานไดอยางมีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม เปนพลเมืองดี

และมีคานิยมท่ีพึงประสงครอยละ 100 

 

 

 



ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการช้ัน

เรียน 

 

ประเด็นที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจตระหนักช่ืนชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนไทย ดำรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ สรางเครือขายและวัฒนธรรมการ

ทำงานอยางมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ่ึงจากพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ไดนำมาสูการจัดโครงการท่ีสอดคลอง
กับนโยบายการปองกันการทุจริตภายในโรงเรียน ในพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของโรงเรียน ในขอ 
ท่ี 5  ดังตารางตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ 
 

เปาหมาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โครงการท่ีตอบสนอง              

5.จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รูภาวการณของ

โลก อนุรักษส่ิงแวดลอม 

รับผิดชอบตอสังคมโลก 

 

 

5.โรงเรียนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
คุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม 
เปนพลเมืองดีและมีคานิยม
ท่ีพึงประสงครอยละ 100 

5.จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รูภาวการณของ

โลก อนุรักษส่ิงแวดลอม

รับผิดชอบตอสังคมโลก 

1.โครงการวิถีพุทธ 
1.1 คายคุณธรรมจริยธรรม  
      ม. 4 
1.2  หมูบานรักษาศีล 5 
1.3 หองเรียนคุณธรรม 
1.4 คุณธรรมนำวิถีพอ 
2. โครงการโรงเรียนสุจริต 
2.1 กิจกรรม ปปช.นอย 
2.2 อบรมมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต Best 
Practice  
2.3 บริษัทสรางการดี 
2.4 กิจกรรมคายเยาวชน
คนด ี



โครงการ ชื่อกิจกรรม 
กลุมสาระ/     

งานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
งบ 

ประมา
ณ 

เปาหมาย 
(รอยละ) 

รอยละ
ผลสำเรจ็ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.โครงการ
วิถีพุทธ 
 

1.1 คายคุณธรรม 
   จริยธรรม  ม. 4 
1.2  หมูบานรักษาศีล 5 
1.3 หองเรียนคุณธรรม 
1.4 คุณธรรมนำวิถีพอ 
 

กลุม
บริหารงาน

กิจการ
นักเรียน 

1.  ผลผลิต 
(Outputs)  นักเรียน
เห็นความสำคัญของ
การมีวิถีชีวิตแบบชาว
พุทธ 
2. ผลลัพธ  
(Outcomes)  
นักเรียนปฏิบัติตน
ตามวิถีทางของชาว
พุทธ  และดำเนิน
ชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 

100,000 
 

10,000 
10,000 
25,000 

 
 
 
 
 
 

90 ดีมาก 

โครงการ ชื่อกิจกรรม 
กลุมสาระ/     

งานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
งบ 

ประมา
ณ 

เปาหมาย 
(รอยละ) 

รอยละ
ผลสำเรจ็ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.โครงการ
โรงเรียน
สุจริต 

 

2.1 กิจกรรม ปปช. 
นอย 
1.2 อบรมมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต Best 
Practice  
1.3 บริษัทสรางการดี 
1.4 กิจกรรมคาย
เยาวชนคนด ี

 

กลุม
บริหารงาน

กิจการ
นักเรียน 

1. ผลผลิต 
(Outputs)  นักเรียน
เกิดความตระหนัก
และเห็นโทษท่ีเกิด
จากการทุจริต 
2. ผลลัพธ  
(Outcomes)  รอย
ละของนักเรียนเกิด
การตอตานในการ
ทุจริต 
 

5,000 
 

 4,040  
 
 
 

5,000 
 

5,000 

90 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอ 5  
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 2 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นายบุญมา  สุภศร  และนางไมตรี  กุยลอยทาม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เด็กวัยรุนมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  
จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการเอาใจใสในการศึกษาเปนอยางดียิ่ง เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีพ้ืนฐานทางวิชาการ ในการท่ีจะ
ไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น และมีความรูพ้ืนฐานทางอาชีพ  จนสามารถไปประกอบอาชีพไดอยางมีคุณคาแกชีวิตนอกจาก 
จะพัฒนาดานความรูความสามารถทางดานวิชาการแลว ส่ิงหนึ่งท่ีตองพัฒนาใหเกิด กับเด็กและเยาวชน คือ การพัฒนาทาง 
ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  ที่พึงประสงค ซึ ่งสอดคลองกับพระราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2552  
มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา 
ความรู  คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2554  ท่ีกำหนดจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือมุงพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย 
 คุณธรรมจริยธรรม  เปนเร่ืองท่ีไดรับการกลาวถึงกันมาก  เมื่อใดก็ตามท่ีสภาพสังคมเกิดความสับสนวุนวาย  ขาด
ความสงบสุข  อันเนื่องมาจาก  ความประพฤติ  หรือการปฏิบัติ  ท่ีไมเหมาะสมของสมาชิกบางคน  บางกลุมในสังคมก็จะมี
การวิเคราะหวิจารณกลาวโทษกนัวาเปนเพราะคนในปจจุบันขาดคุณธรรมจริยธรรม  หรือดอยจริยธรรม  ปรากฏการณ
เชนนี้ อาจนับวาเปนปญหาสังคมลักษณะหนึ่งท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการปจจัยประการหนึ่ง คือ การเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม  เชน  การเคล่ือนยายของประชากรจากถิ่นฐานเดิม  วิถีทางการดำรงชีวิต  มีความไมสะดวก  กระแสวัฒนธรรม
จากตะวันตกท่ีเนนการสรรคสรางทางวัตถุและการใฝหาความสุขความบันเทิงในรูปแบบ  ตางๆตลอดจนการเปล่ียนแปลงใน
คานิยมของบุคคลท่ัวไป  ผลกระทบของปจจัยเหลานี้สวนหนึ่งก็ปรากฏออกมา  ในลักษณะของการท่ีบุคคลมีความเห็นแก
ตัวมากขึ้น  และมีแนวโนมท่ีบุคคลบางคนจะกระทำทุกวิถีทางเพ่ือแสวงหาความสุขและผลประโยชนสวนตน  โดยไมคำนึง 
ถึงความทุกขยากและเดือดรอน  ใหฝงลึกเปนคานิยมท่ีถูกตองหันมาประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองดีงาม ตามมาตรฐานท่ี
สังคมยอมรับ และตองการใหมากขึ้น  
 เยาวชนซ่ึงเปนวัยรุนซ่ึงเปนวัยวิกฤติ  เนื่องจากเปนวัยท่ีมีภาวะอารมณแปรปรวนสูง  วุฒิภาวะทางอารมณ ยังไม
สมบูรณ  มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง  ในสังคม  ขาดทักษะ  และประสบการณ  ในการเผชิญกับปญหาของ
วัยรุน  ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากสังคม  อาจทำใหวัยรุนมีปญหาดานสุขภาพจิต  เชน  ความวิตก
กังวลเก่ียวกับการการเปล่ียนแปลงของรางกาย  ความสับสนในการปฏิบัติตัวตอกลุมเพ่ือน  เปนตน  ซ่ึงถาปญหาเหลานี้  
ไมไดรับการปองกัน  แกไขอยางเหมาะสม  อาจกอใหเกิดปญหาหลายดาน  อยางรุนแรงตามมาในอนาคตได 
 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค 

 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  
 2.2 ผลลัพธ  (Outcomes)  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ  และดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 
3.  เปาหมาย 

 เพ่ิมจำนวนนักเรียนใหมีวิถีชีวิตตามแบบอยางชาวพุทธ  และดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. คายคุณธรรมจริยธรรม  ม. 4 
2. หมูบานรักษาศีล 5 
3. หองเรียนคุณธรรม 
4. คุณธรรมนำวิถีพอ 

มิ.ย. 65 
ตลอดปการศึกษา 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

นางไมตรี  กุยลอยทามและคณะ 
นายบุญมา  สุภสร 
นายบุญมา สุภศรและคณะ 
นางสาววิภวานี สุริยันต 

 

5.  งบประมาณ 

 เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจำนวน 145,000  บาท  

ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 

1 
2 
3 
4 

คายคุณธรรมจริยธรรม  ม. 4 
หมูบานรักษาศีล 5 
หองเรียนคุณธรรม 
คุณธรรมนำวิถีพอ 

50,000 
10,000 
10,000 
25,000 

50,000 
- 
- 
- 

100,000 
10,000 
10,000 
25,000 

- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูลป

ฐาน 

คา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช

ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

-  รอยละของนักเรียนท่ีเห็นความสำคัญของ

ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ 

 

n/a 

 

 

90 

 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

แบบสังเกต 

ผลลัพธ (Outcomes) 

-  รอยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติตนตามวิถีทาง

ของชาวพุทธ  และดำเนินชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

 

 

n/a 

 

90 

 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

แบบสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 2,6 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นางชนัณภัสร ธีรเสริมพงษ    ,   นายอิสระ ชุมศรี 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปการศึกษา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ทุจิตเปนปญหาสำคัญท่ีสงผลเสียหายตอชาติบานเมืองมาอยางตอเนื่องยาวนาน แมกระท่ังคานิยมท่ีถูกตอง ดีงาม

ของสังคมไทยก็ไดรับผลกระทบจนบางสวนของสังคมไทยมีความคิดวาการทำงานของราชการอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบางก็

ไมเปนไร และยอมรับไดหากการทำงานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเปนประโยชนแกประชาชนหรือชุมชนบาง คานิยมเชนนี้นับวา

เปนอันตรายอยางยิ่งตอสังคมไทย เพราะส่ือใหเห็นไดวาการทุจริตกำลังจะไดรับการยอมรับวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา และ

อาจแผขยายครอบคลุมไปท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอยางรวดเร็วและหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงหากไมมีการดำเนินการ

แกไขโดยเร็วแลว สังคมไทยจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและไดรับความเสียหายอยางมากมาย 

 การศึกษาเปนทางออกท่ีสำคัญ เนื่องดวยการศึกษานั้นนอกจากจะเปนกระบวนการสรางความรูแลวยังจะทำใหเกิด

แนวคิด คานิยมท่ีถูกตอง ดีงาม ในการท่ีจะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบานเมือง ดังนั้น การท่ีจะ

สรางคานิยมใหกับสังคมจึงจำเปนตองเร่ิมในสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะสงผลใหเยาวชนท่ีผานกระบวนการศึกษา เปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพเปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมือง และมีความรักชาติถูกทางท่ีจะรักองคประกอบตางๆ ของชาติ บานเมือง 

เชน คนในชาติ แผนดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบัน

พระมหากษัตริย 

2.  วัตถุประสงค 
          2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษท่ีเกิดจากการทุจริต 
          2.2 ผลลัพธ  (Outcomes)  รอยละของนักเรียนเกิดการตอตานในการทุจริต 
 
3.  เปาหมาย 

 นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของชาติ คุณคา คุณประโยชนขององคประกอบตางๆ ท่ีสรางความเปนชาติ
เพ่ิมขึ้น 
 

 

 

 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

 กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1.  ปปช.นอย 

2.  มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

    Best Practice (BP) 

3.  บริษัทสรางการดี 

4.  คายเยาวชนคนด ี

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

 

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

พ.ย. 64 – ก.ย. 65 

นางชนัณภัสร ธีรเสริมพงษ 

นายอิสระ ชุมศรี 

นายธีรเมศ ธีระจรรยารัตน  

และคณะ 

 

5.  งบประมาณ 

 เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจำนวน  19,040  บาท  

ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงการใชงบฯ งปม. 
นอกง

ปม. 
รวม 

1 
2 
 
3 
4 

กิจกรรมอบรม ปปช.นอย 
 กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
และ Best Practice (BP) 
กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
กิจกรรมคายเยาวชนคนดี 

5,000 
4,040 

 
5,000    
5,000 

- 
- 
 
- 
- 

5,000 
4,040 

 
5,000    
5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขอมูลป

ฐาน 

คา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช

ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

-  รอยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและ

เห็นโทษท่ีเกิดจากการทุจริต 

 

 

-รอยละของครูและบุคลากรเกิดความรูความ

เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ

ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

 

 

n/a 

 

 

 

n/a 

 

90 

 

 

 

90 

 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

สังเกต 

 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

แบบสังเกต 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

ผลลัพธ (Outcomes) 

-  รอยละของนักเรียนเกิดการตอตาน

ในการทุจริต 

 

 

-รอยละของครูและบุคลากรมี

พฤติกรรมตอตานการทุจริต 

 

 

n/a 

 

 

 

n/a 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

สังเกต 

 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

แบบสังเกต 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

แบบสังเกต 
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