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การกาํกบัการติดตามการดาํเนิน

การป้องกนัการทจุริต

ประจาํปีรอบ 6 เดือน

งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบรีุรมัย์



ความเปนมาของโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ไดจัดทำรายงานตาม

แผนปองกันการทุจริต ระยะท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565 ) คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอใหคำมั่นสัญญาตอพันธกรณีการ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบดวยการขับเคล่ือนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 

1. เราจะรวมกันปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. เราจะปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 

3. เราจะสรางเครือขายความซ่ือสัตยสุจริตระหวางโรงเรียนและชุมชนใหเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ท้ังหมดนี้ เพ่ือธำรงชาติไทยใหสถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

ปฏิญญาท้ัง 3 ขอนำมาซ่ึงการดำเนินงานตามโครงการฯ ดวยวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริตใหเกิดผลแกผูเรียน ดังนี้ 

1. จิตสาธารณะ 

2. ทักษะการคิด 

3. มีวินัย 

4. ซ่ือสัตยสุจริต 

5. พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่สอดคลองกับโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 
หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุงเนนการสรางจิตสำนึกทัศนคติ
และคานิยมในการตอตานการทุจริตวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย จึงไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำป
งบประมาณ 2565 เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนไปในทางท่ี
ถูกตองเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกใหกับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีการ

ตอตานทุจริต 

2. เพ่ือใหคณะครูและบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษามีความรูดานการตอตานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรปองกันการทุจริต โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากร และ

นักเรียนในสถานศึกษา 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกไดดำเนินงานตามโครงการ ฯ ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และ
กลยุทธของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  นำมาสูการจัดโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายการปองกันการ
ทุจริตภายในโรงเรียน  ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. โครงการวิถีพุทธ  

 1.1 คายคุณธรรมจริยธรรม ม. 4 

 1.2 หองเรียนคุณธรรม 

 1.3 หมูบานรักษาศีล 5 

 1.4  อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ 

 

2. โครงการโรงเรียนสุจริต 

 2.1 กิจกรรม ปปช.นอย 

2.2 อบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice  

2.3 บริษัทสรางการดี 

2.4 กิจกรรมคายเยาวชนคนดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ดำเนินการในปงบประมาณ 2565 

 

โครงการ ชื่อกิจกรรม 
กลุมสาระ/     

งานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
งบ 

ประมาณ 

เปาหมาย 
(รอยละ) 

รอยละ
ผลสำเรจ็ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.โครงการ
วิถีพุทธ 
 

1.1 คายคุณธรรม
จริยธรรม ม. 4 
1.2 หองเรียนคุณธรรม 
1.3 หมูบานรักษาศีล5 
1.4  อบรมคุณธรรมนำ 
วิถีพอ 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

1.  ผลผลิต 
(Outputs)  
นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการ
มีวิถีชีวิตแบบชาว
พุทธ 
2. ผลลัพธ  
(Outcomes)  
นักเรียนปฏิบัติตน
ตามวิถีทางของชาว
พุทธ  และดำเนิน
ชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

100,000 
 

10,000 
10,000 
25,000 

 
 
 

 
 
 
 

 

90 ดีมาก 

2.โครงการ
โรงเรียน
สุจริต 

 

2.1 กิจกรรม ปปช. 
นอย 
2.2 อบรมมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต Best 
Practice  
2.3 บริษัทสรางการดี 
2.4 กิจกรรมคาย
เยาวชนคนด ี

 

กลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

1. ผลผลิต 
(Outputs)  
นักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็น
โทษท่ีเกิดจากการ
ทุจริต 
2. ผลลัพธ  
(Outcomes)  
รอยละของนักเรียน
เกิดการตอตานใน
การทุจริต 
 

5,000 
 

4,040 
 
 

5,000 
5,000 

 

90 ดีมาก 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

1. คายคุณธรรมจริยธรรม ม. 4 
 

   ปจจ ุบันความเจริญทางด านวัตถุมีมากกวา
ทางด านจ ิตใจ และเพื ่อเปนการสนองตอบ
นโยบายของหลักสูตรที่ตองการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
และความซื่อสัตยสุจริต จึงไดดำเนินงานจัด
โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น 
เพื่อใหนักเรียนเขาใจบทบาทและหนาที่อยาง
ชัดเจนในการเปนเยาวชนที่ดี มีความซื่อสัตย
สุจริต และรวมปองกันการทุจริตในโรงเรียน 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียน มีพฤติกรรม
ท่ีดีขึ้น 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำ
หลักธรรมมาประยุกตใชและอยูรวมในสังคม
อยางมีความสุข 

นางไมตรี กุยลอยทาม 
และคณะ 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

2. หองเรียนคุณธรรม    โรงเรียนไดจัดโครงการหองเรียนคุณธรรม
ขึ้นเพ่ือฝกความมีวินัยและรับผิดชอบ และ
เอาใจใสในใหนักเรียนในการเรียนการสอน 
การปฏิบัติตนของนักเรียน นักเรียนทำงาน
ท่ีไดรับมอบหมายตรงตามเวลาและ
หองเรียนมีความสะอาด เรียบรอย เปน
ประจำทุกวันและตอเนื่อง 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียน  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียนสามารถ
อยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 

นางสาวบวรลักษณ กะการดี 
และคณะ 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

3 หมูบานรักษาศีล5 
 

   นักเรียนและชุมชนไดนอมนำหลักศีล 5 มา
ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน มี
ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 
สัมมาชีพ สันติสุข และสามัคคีธรรม 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนมีคุณธรรม มี
ความสามัคคี 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียนนำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันและอยูรวมในสังคมอยางมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 

นางไมตรี กุยลอยทาม 
และคณะ 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

4 อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ    เปนการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน 
เดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทบในการจัด
การศึกษา เพ่ือใหเยาวชนทุกคน มีความรู 
ความสามารถ เปนคนดี คนเกงและมีความสุข 
พัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของชาติให
ตระหนักรู เขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล และซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม  ความดี
อยางเปนธรรมชาติ 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนสามารถนำไป
ปฏิบัติไดชีวิตประจำวัน 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียนเขาใจและมี
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและอยูรวมใน
สังคมอยางมีความสุข 
 

นางสาววิภวาณี สุริยันต 
และคณะ 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

5. กิจกรรมการอบรม ปปช.นอย    ดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. นอย 
เพื่อใหคณะกรรมการเขาใจบทบาทและหนาท่ี
อยางชัดเจนในดานการปองกันการทุจริตใน
โรงเรียน 
 
ผลผลิต รอยละ 100 ของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูความเขาใจในเร่ืองของการปฎิบัติหนาท่ี
เปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
ผลลัพธ รอยละ 100 ของคณะกรรมการเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ี 
 

คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

6. อบรมมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต Best Practice  
 

   เนื่องดวยการศึกษานั้นนอกจากจะเปน
กระบวนการสรางความรูแลวยังจะทำใหเกิด
แนวคิด คานิยมท่ีถูกตอง ดีงาม ในการท่ีจะ
ดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ
ชาติบานเมือง ดังนั้น การท่ีจะสรางคานิยม
ใหกับสังคมจึงจำเปนตองเร่ิมใน
สถาบันการศึกษา ซ่ึงจะสงผลใหเยาวชนท่ีผาน
กระบวนการศึกษา เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพเปน
ประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมือง จึง
ดำเนินงานจัดอบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice เพ่ือใหคณะครูและนักเรียน
เขาใจบทบาทและหนาท่ีอยางชัดเจนในดาน
การปองกันการทุจริตในโรงเรียน 
ผลผลิต รอยละ 90 ของครูและนักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นโทษท่ีเกิดจากการทุจริต 
ผลลัพธ รอยละ 90  ของครูและบุคลากรเกิด
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต 

คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

7. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
 

   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี 
โดยจดักิจกรรมบูรณาการกับกลุมวิชาคหกรรม 
มีการฝกอบรมการสงเสริมทักษะอาชีพ  และ
กลุมวิชาพาณิชยกรรม มีการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ เปนตน 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการสรางอาชีพท่ีซ่ือสัตย
สุจริต 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียนเขาใจระบบ
การทำงานของบริษัทสรางการด ี
 

คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ ยังไมถึงกำหนด 
/ยกเลิก 

อยูระหวางการ
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

8. กิจกรรมคายเยาวชนคนดี 
 

   โรงเรียนไดจัดกิจกรรมคายเยาวชนคนดีขึ้นโดย
บูรณาการกับกิจกรรมคบลูกรัชดาสรางบาน จึง
ไดดำเนินการกิจกรรมคายเยาวชนคนดีขึ้น 
เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนเขาใจบทบาทและ
หนาท่ีอยางชัดเจนในการเปนเยาวชนท่ีดี และ
ไดรวมกิจกรรมตางๆ รวมถึงเรียนรูหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำมาปรับใชใน
ชีวิตประจำวันเปนการปกปองตนเองไมให
เก่ียวของกับการทุจริตในทุกๆดาน โดยตั้งมั่น
ใหอยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
 
ผลผลิต รอยละ 100 ของนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นโทษท่ีเกิดจากการทุจริต 
 
ผลลัพธ รอยละ 100 ของนักเรียนเกิดการ
ตอตานในการทุจริต 
 

คณะทำงานคายเยาวชน
คนด ี
 และทีมงานสภานักเรียน 

 
 

 

 

 

 



 

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไวตามแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต 

 
พันธกิจ 

 

 
เปาหมาย 

 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร              

ความสำเร็จ
ของผลผลิต 

ความสำเร็จ
ของผลลัพธ 

จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใหมี

ประสิทธิภาพ ผูเรียนมี

คุณธรรมและจริยธรรม รู

ภาวการณของโลก 

อนุรักษส่ิงแวดลอม 

รับผิดชอบตอสังคมโลก 

 

 

โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูเรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนพลเมืองดีและมี
คานิยมท่ีพึงประสงครอยละ 
100 

จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ให

มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม

และจริยธรรม รูภาวการณของโลก 

อนุรักษส่ิงแวดลอมรับผิดชอบตอ

สังคมโลก 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางคานิยมใน
ความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
1.โครงการวิถีพุทธ 
- คายคุณธรรมจริยธรรม ม. 4 
- หองเรียนคุณธรรม 
- หมูบานรักษาศีล5 
- อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ 
2. โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรม ปปช.นอย 
- บริษัทสรางการดี 
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการทุจริต
ใหกับคณะครูและบุคลากร และ
นักเรียนในสถานศึกษา 
- กิจกรรมคายเยาวชนคนดี 
- อบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice  

 
 
 
 
 

90 
90 
90 
90 
 

90 
90 
 
 
 
 

90 
90 

 
 
 
 
 

90 
90 
90 
90 
 

100 
90 
 
 
 
 

100 
90 



  
 
 

ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.2565) 
 

เกณฑการใหคะแนนโครงการบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
5 โครงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 85 
4 โครงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 80 
3 โครงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 75 
2 โครงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 70 
1 โครงการบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 65 
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