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รายงานผลการดาํเนินการป้องกนั

การทจุริต ประจาํปี 2564

งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบรีุรมัย์



คำนำ 

รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ 2564 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป  
2564 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย โดยประกอบดวย 
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ทั ้งนี ้ไดดำเนินงานเสร็จสิ ้นแลวตามวัตถุประสงค เพื ่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตอไป 

 

                             โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

จากวิสัยทัศนท่ีวา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนให “เรียนรูอยางสุขใจ         

ใฝคุณความดี  มีปญญาเปนเลิศ” โรงเรียนละหานทรายจึงไดกำหนดประเด็นกลยุทธ จํานวน 3 ประเด็น กําหนด

เปาประสงคเชิงกลยุทธ จํานวน 8 เปาประสงคฯ  กําหนดกลยุทธ จํานวน 8 กลยุทธ และแปลงกลยุทธไปสูการ

ปฏิบัติการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธ 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ใหผูเรียนเรียนรูเต็มศักยภาพ 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน มีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูใหมีคุณภาพระดับ

สากล 

3. พัฒนาทักษะการใชภาษา สงเสริมการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืนๆในการ

สื่อสาร 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทำโครงงานและผลิตผลงานอยางสรางสรรค โดยใชเทคโนโลยี  

5. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รูภาวการณของโลก 

อนุรักษสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมโลก 

ประเด็นท่ี 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สงเสริมใหมีการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและใช

ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล สงเสริมการจัดการศึกษาเปนเครือขายรวมพัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคประเทศและระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเพณีของนานาชาติ สงเสริมสืบสานความเปนไทยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต 

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

เปาประสงคหลัก 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ นำระบบ ICT มาใชในการ

บริหารจัดการและระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  ผูเรียนใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเรียนนำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู ผลิตผลงานอยางสรางสรรค และจัดทำโครงงานไดอยางมี

คุณภาพ 

5. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม เปน

พลเมืองดีและมีคานิยมท่ีพึงประสงครอยละ 100 

ประเด็นท่ี 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการชั้นเรียน 

ประเด็นท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

7. ผูเรียนมีความภาคภมิูใจตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนไทย 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อน

คุณภาพ กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ สรางเครือขายและ 

วัฒนธรรมการทำงานอยางมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร   การจัดการและการ 

 

 



ซ่ึงจากพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ไดนำมาสูการจัดโครงการท่ี
สอดคลองกับนโยบายการปองกันการทุจริตภายในโรงเรียน ในพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของโรงเรียน ใน ขอ
ท่ี 5 ดังตารางตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พันธกิจ 

 

 
เปาหมาย 

 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โครงการท่ีตอบสนอง              

5.จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รูภาวการณของ

โลก อนุรักษสิ่งแวดลอม 

รับผิดชอบตอสังคมโลก 

 

 

5.โรงเรียนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
คุณธรรมรับผิดชอบตอสังคม 
เปนพลเมืองดีและมีคานิยม
ท่ีพึงประสงครอยละ 100 

5.จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รูภาวการณของ

โลก อนุรักษสิ่งแวดลอม

รับผดิชอบตอสังคมโลก 

1.โครงการวิถีพุทธ 
1.1 คายคุณธรรมจริยธรรม   
     ม. 4 
1.2 หองเรียนคุณธรรม 
1.3 หมูบานรักษาศีล5 
1.4 อบรมคุณธรรมนำ 
     วิถีพอ 
 
2. โครงการโรงเรียนสุจริต 
2.1 กิจกรรม ปปช.นอย 
2.2 อบรมมาตรฐาน 
     โรงเรียนสจุริต Best   
     Practice  
2.3 บริษัทสรางการดี 
2.4 กิจกรรมคายเยาวชน          
คนดี 
 
 



แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ท่ีสอดคลองกับโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมุงเนนการสรางจิตสำนึกทัศนคติ

และคานิยมในการตอตานการทุจริตวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน

คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  จึงไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำป

งบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนไปในทางท่ี

ถูกตองเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกใหกับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีการตอตาน

ทุจริต 

2. เพ่ือใหคณะครูและบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษามีความรูดานการตอตานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

ยุทธศาสตรปองกันการทุจริต โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากร และนักเรียน

ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  ไดดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ 2564 ในรอบ 12  เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 

2564) จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
1.คายคุณธรรม
จริยธรรม ม. 4 

โรงเรียนมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนมี
คุณธรรมรับผิดชอบตอ
สังคม เปนพลเมืองดีและ
มีคานิยมท่ีพึงประสงค 

1 ตุลาคม 2563-
30 กันยายน 2564 

จัดโครงการคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมข้ึน เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
บทบาทและหนาท่ีอยางชัดเจนใน
การเปนเยาวชนท่ีดี มีความซ่ือสัตย
สุจริต และรวมปองกันการทุจริตใน
โรงเรียน 
 

ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียน มี
พฤติกรรมท่ีดีข้ึน 
 

ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียน
สามารถนำหลักธรรมมาประยุกตใช
และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 

2. หองเรียนคุณธรรม โรงเรียนไดจัดโครงการ
หองเรียนคุณธรรมข้ึนเพ่ือ
ฝกความมีวินัยและ
รับผิดชอบ และเอาใจใส
ในใหนักเรียนในการเรยีน
การสอน การปฏิบัติตน
ของนักเรียน นักเรียน
ทำงานท่ีไดรับมอบหมาย
ตรงตามเวลาและ
หองเรียนมีความสะอาด 
เรียบรอย เปนประจำทุก
วันและตอเนื่อง 
 

ตลอดปการศึกษา นักเรียนมีความตระหนักและเห็น
คุณคาของรักษาความสะอาดเรียน
รอยภายในชั้นเรียน มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน พรอม
ท้ังการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียน
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและอยู
รวมในสังคมอยางมีความสุข 
 



3. หมูบานรักษาศีล 5 นักเรียนและชุมชนปฏิบัติ
ตนตามวิถีทางของชาว
พุทธ และดำเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 

วันเขาพรรษา นักเรียนและชุมชนไดนอมนำหลักศีล 
5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน มีศีลธรรมและ
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ 
สันติสุข และสามัคคีธรรม 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนมี
คุณธรรม มีความสามัคคี 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียน
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและอยู
รวมในสังคมอยางมีความสุข 
 
 

4. อบรมคุณธรรมนำ 
   วิถีพอ 

เปนการดำเนินงานเพ่ือ
สืบสานพระราชปณิธาน 
เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทบในการจัด
การศึกษา เพ่ือใหเยาวชน
ทุกคน มีความรู 
ความสามารถ เปนคนดี 
คนเกงและมีความสุข 
พัฒนาคุณธรรมใหกับ
เยาวชนของชาติให
ตระหนักรู เขาใจและมี
กระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล และซึมซับคุณคา
แหงคุณธรรม  ความดี
อยางเปนธรรมชาติ 
 
 

ตลอดปการศึกษา นักเรียน มีความรู ความสามารถ 
เปนคนดี คนเกงแล ะมีความสุข 
มีคุณธรรมมีกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล และซึมซับคุณคาแหง
คุณธรรม   
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียน
สามารถนำไปปฏิบัติไดชีวิตประจำวัน 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียน
เขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผลและอยูรวมในสังคมอยางมี
ความสุข 
 

5. กิจกรรม ปปช.นอย 
 

คณะกรรมการ ปปช.นอย
มีความรูความเขาใจใน
เรื่องบทบาทและหนาท่ี
เปนคณะกรรมการ มีการ
จัดกิจกรรมอยางนอยป
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

1 ตุลาคม 2563-
30 กันยายน 

2564 

ดำเน ินงานจัดกิจกรรมการอบรม 
ป.ป.ช. นอย เพื่อใหคณะกรรมการ
เขาใจบทบาทและหนาที่อยางชัดเจน
ในด านการป องก ันการท ุจร ิตใน
โรงเรียน 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจในเรื่อง



ของการปฏิบตัิหนาท่ีเปน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของ
คณะกรรมการเขาใจในบทบาท
หนาท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
6. บริษัทสรางการดี 
 

คณะกรรมการกิจกรรม
บริษัทสรางการดี ปฏิบัติ
ตามแผนดำเนินโครงการ
ใหบรรลุตามเปาหมาย 

1 ตุลาคม 2563-
30  กันยายน  2564 

จัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี โดยจัด
กิจกรรมบูรณาการกับกลุมวิชาคหกร
รม มีการฝกอบรมการสงเสริมทักษะ
อาชีพ  และกลุมวิชาพาณิชยกรรม มี
การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
เปนตน 
 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการสราง
อาชีพท่ีซ่ือสัตยสุจริต 
 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียน
เขาใจระบบการทำงานของบริษัท
สรางการดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากร และนักเรียนใน
สถานศึกษา 

7. อบรมมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต Best 
Practice  
 

คณะครูและนักเรียน
เขาใจบทบาทและหนาท่ี
อยางชัดเจนในดานการ
ปองกันการทุจริตใน
โรงเรียนและนำมาปรับใช
ในโรงเรียนได 
 

1 ตุลาคม 2563-
30  กันยายน  2565 

จัดอบรมมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice เพ่ือใหคณะครูและ
นักเรียนเขาใจบทบาทและหนาท่ี
อยางชัดเจนในดานการปองกันการ
ทุจริตในโรงเรียน 
ผลผลิต รอยละ 90 ของครูและ
นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็น
โทษท่ีเกิดจากการทุจริต 
ผลลัพธ รอยละ 90  ของครูและ
บุคลากรเกิดความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับคณะครูและบุคลากร และนักเรียนใน
สถานศึกษา 

8.  กิจกรรมคายเยาวชน
คนดี 
 

นักเรียนเขาใจบทบาท
และหนาท่ีอยางชัดเจนใน
การเปนเยาวชนท่ีดี มี
คุณธรรมรับผิดชอบตอ
สังคม เปนพลเมืองดีและ
มีคานิยมท่ีพึงประสงค 
สามารถดำรงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข 

1 ตุลาคม 2563-
30  กันยายน  2564 

จัดกิจกรรมคายเยาวชนคนดีข้ึนโดย
บูรณาการกับกิจกรรมคบลูกรัชดา
สรางบาน จึงไดดำเนินการกิจกรรม
คายเยาวชนคนดีข้ึน เพ่ือใหคณะครู
และนักเรียนเขาใจบทบาทและหนาท่ี
อยางชัดเจนในการเปนเยาวชนท่ีดี 
และไดรวมกิจกรรมตางๆ รวมถึง
เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือนำมาปรับใชใน
ชีวิตประจำวันเปนการปกปองตนเอง
ไมใหเก่ียวของกับการทุจริตในทุกๆ
ดาน โดยตั้งม่ันใหอยูบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง 
ผลผลิต รอยละ 90 ของนักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นโทษท่ีเกิดจาก
การทุจริต 
ผลลัพธ รอยละ 90 ของนักเรียนเกิด
การตอตานในการทุจริต 



โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอ 5  
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 2 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc  172 
งานบริหารท่ีรับผิดชอบ  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นายบุญมา  สุภศร  และนางไมตรี กุยลอยทา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ย. 63 – ก.ย. 64 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 หลักการและเหตุผล 

เด็กวัยรุนมีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ท้ังทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  
จึงจำเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองไดรับการเอาใจใสในการศึกษา  เปนอยางดียิ่ง  เพื่อใหเด็กเหลานั้นมี    พื้นฐานทาง
วิชาการ  ในการท่ีจะไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และมีความรูพ้ืนฐานทางอาชีพ  จนสามารถไปประกอบอาชีพได
อยางมีคุณคาแกชีวิต  นอกจากจะพัฒนาดานความรู  ความสามารถทางดานวิชาการแลว  สิ่งหนึ่งท่ีตองพัฒนา  ให
เกิดกับเด็กและเยาวชน คือ  การพัฒนาทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  มาตรา 6 บัญญัติไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทย  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2554  ท่ีกำหนดจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา  เพ่ือมุงพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปน
คนดี  มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย 
  คุณธรรมจริยธรรม  เปนเรื่อง  ท่ีไดรับการกลาวถึงกันมาก  เม่ือใดก็ตาม  ท่ีสภาพสังคม  เกิดความสับสน
วุนวาย  ขาดความสงบสุข  อันเนื่องมาจาก  ความประพฤติ  หรือการปฏิบัติ  ที่ไมเหมาะสมของสมาชิกบางคน  
บางกลุมในสังคม  ก็จะมีการวิเคราะหวิจารณกลาวโทษกันวาเปนเพราะคนในปจจุบันขาดคุณธรรมจริยธรรม  หรือ
ดอยจริยธรรม  ปรากฏการณเชนนี้  อาจนับวาเปนปญหาสังคม  ลักษณะหนึ่ง    ที่มีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย
ประการ  ปจจัยประการหนึ่ง คือ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เชน  การเคลื่อนยายของประชากรจากถ่ินฐานเดิม  
วิถีทางการดำรงชีวิต  มีความไมสะดวก  กระแสวัฒนธรรมจากตะวันตกที่เนนการสรรคสรางทางวัตถุ  และการ
ใฝหาความสุข  ความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง  ในคานิยมของบคุคล   ท่ัวไป  ผลกระทบ
ของปจจัยเหลานี้สวนหนึ่งก็ปรากฏออกมา  ในลักษณะของการท่ีบุคคลมีความเห็นแกตัวมากข้ึน  และมีแนวโนมท่ี
บุคคลบางคน  จะกระทำทุกวิถีทาง  เพื่อแสวงหาความสุข  และผลประโยชนสวนตน  โดยไมคำนึงถึงความทุกข
ยาก  และเดือดรอน  ใหฝงลึก  เปนคานิยมที่ถูกตอง  หันมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม  ตามมาตรฐาน  
ท่ีสังคมยอมรับ และตองการใหมากข้ึน 
 เยาวชนซึ่งเปนวัยรุน  ซึ่งเปนวัยวิกฤติ  เนื่องจากเปนวัยที่มีภาวะอารมณ  แปรปรวนสูง  วุฒิภาวะทาง
อารมณยังไมสมบูรณ  มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง  ในสังคม  ขาดทักษะ  และประสบการณ   
ในการเผชิญกับปญหาของวัยรุ น  ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม  อาจทำใหวัยรุ นมี
ปญหาดานสุขภาพจิต  เชน  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  ความสับสนในการปฏิบัติ
ตัวตอกลุมเพื่อน  เปนตน  ซึ่งถาปญหาเหลานี้  ไมไดรับการปองกัน  แกไขอยางเหมาะสม  อาจกอใหเกิดปญหา
หลายดาน  อยางรุนแรงตามมาในอนาคตได 
 
 



2.  วัตถุประสงค 

 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  

 2.2 ผลลัพธ  (Outcomes)  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ  และดำเนินชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

3.  เปาหมาย 

 เพ่ิมจำนวนนักเรียนใหมีวิถีชีวิตตามแบบอยางชาวพุทธ  และดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

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

มิ.ย. 64 
ตลอดปการศึกษา 
พ.ย. 63 – ก.ย. 64 
พ.ย. 63 – ก.ย. 64 

นางสาวปฤษณา  สาลีและคณะ 
นายบุญมา  สุภสร 
นายบุญมา สุภศรและคณะ 
นางสาววิภวานี สุริยันต 

 

5.  งบประมาณ 

 เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจำนวน 145,000  บาท  

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงการใชงบฯ งปม. นอกงปม. รวม 

1 
2 
3 
4 

คายคุณธรรมจริยธรรม  ม. 4 
หมูบานรักษาศีล 5 
หองเรียนคุณธรรม 
คุณธรรมนำวิถีพอ 

40,000 
10,000 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 

40,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ขอมูลป

ฐาน 

คา

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือโครงการ  โรงเรียนสุจรติ 
สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 2,6 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
รหัสกิจกรรมยอยตาม ouc  172 
งานบริหารท่ีรับผิดชอบ  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบ  นางชนัณภัสร ธีรเสริมพงษ    ,   นายอิสระ ชุมศรี 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปการศึกษา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ทุจิตเปนปญหาสำคัญที่สงผลเสียหายตอชาติบานเมืองมาอยางตอเนื่องยาวนาน แมกระทั่งคานิยมท่ี

ถูกตอง ดีงามของสังคมไทยก็ไดรับผลกระทบจนบางสวนของสังคมไทยมีความคิดวาการทำงานของราชการอาจ มี

การทุจริตเกิดขึ้นบางก็ไมเปนไร และยอมรับไดหากการทำงานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเปนประโยชนแกประชาชน

หรือชุมชนบาง คานิยมเชนนี้นับวาเปนอันตรายอยางยิ่งตอสังคมไทย เพราะสื่อใหเห็นไดวาการทุจริตกำลังจะไดรับ

การยอมรับวาเปนเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอยาง

รวดเร็วและหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งหากไมมีการดำเนินการแกไขโดยเร็วแลว สังคมไทยจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

และไดรับความเสียหายอยางมากมาย 

 การศึกษาเปนทางออกท่ีสำคัญ เนื่องดวยการศึกษานั้นนอกจากจะเปนกระบวนการสรางความรูแลวยังจะ

ทำใหเกิดแนวคิด คานิยมที่ถูกตอง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบานเมอืง 

ดังนั้น การที่จะสรางคานิยมใหกับสังคมจึงจำเปนตองเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหเยาวชน  ที่ผาน

กระบวนการศึกษา เปนบุคคลที่มีคุณภาพเปนประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมือง และมีความรักชาติถูกทางท่ี

จะรักองคประกอบตางๆ ของชาติ บานเมือง เชน คนในชาติ แผนดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม 

ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษท่ีเกิดจากการทุจริต 
2.2 ผลลัพธ  (Outcomes)  รอยละของนักเรียนเกิดการตอตานในการทุจริต 

3.  เปาหมาย 
 นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของชาติ คุณคา คุณประโยชนขององคประกอบตางๆ ท่ีสรางความ
เปนชาติเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

 กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1.  ปปช.นอย 

2.  มาตรฐานโรงเรียนสจุริต 

  Best Practice (BP) 

3.  บริษัทสรางการดี 

4.  คายเยาวชนคนดี 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 

 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 

พ.ย. 63 – ก.ย. 64 

นางชนัณภัสร ธีรเสริมพงษ 

นายอิสระ ชุมศรี 

นายธีรเมศ ธีระจรรยารัตน  

และคณะ 

 

5.  งบประมาณ 

 เงินงบประมาณจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจำนวน  19,040  บาท  

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงการใชงบฯ งปม. นอก งปม. รวม 

1 
  2 
 
 3 
 4 

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

5,000 
5,185 

 
5,000    
5,000 

- 
- 
 
- 
- 

5,000 
5,185 

 
5,000 
5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ขอมูลป

ฐาน 

คา

เปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช

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

ในการทุจรติ 

 

-รอยละของครูและบุคลากรมี

พฤติกรรมตอตานการทุจริต 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

90 

 

 

90 

 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอะแนะ ปญหา อุปสรรค 

ขอคนพบการบริหารงานดานงบประมาณของสถานศึกษา 

จุดเดน 

1. มีการดำเนินการเก่ียวกับการบริหารดานการเงินอยางเปนระบบ 

2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปเพ่ือใหการบริหารดานงบประมาณเปนไปตามแผน  

3. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามงบประมาณท่ีจัดสรรอยางเปนระยะ เพ่ือประเมิน

ความคุมคาของการบริหารจัดการงบประมาณ 

4. มีการประเมิน และวิเคราะหความเสี่ยงในการใชเงินอยางเปนระยะ 

5. มีการดำเนินการ เบิก จาย เปนข้ันตอนถูกตองตามระเบียบ 

6. มีการประชุม ชี้แจง ข้ันตอนการขอใชเงินตามแผนใหครูและบุคลากรทราบ 

7. มีการประสานงานในฝายและในโรงเรียนเพ่ือใหทราบและปฏิบัติอยางถูกตองตามระเบียบ 

จุดท่ีตองพัฒนา 

 1. ควรมีการขยายผลการดำเนินโครงการใหบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง 

 2. ควรมีการรายงานการใชเงินตามแผนฯ ในโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการท่ีดำเนินการไปแลว เพ่ือ
ประเมินความคุมคา และพัฒนาตอไป 

 3. ระยะเวลาในการเบิก-จาย ตองใชระยะเวลาในการขอใชเงินแตละโครงการ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ 

ส่ิงท่ีสนใจอยากใหเกิดข้ึน อยากใหมีการเปล่ียนแปลง 

 1. ควรมีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหเขาใจระเบียบการเงินพัสดุและสินทรัพย 

2. ควรมีการรายงานโครงการ กิจกรรม ท่ีดำเนินการไปแลว อยางตอเนื่อง หลังจากท่ีไดดำเนินการ

กิจกรรมนั้น 

ปญหา อุปสรรค 

 1. มีปจจัยภายนอกในดานตางๆเขามาเก่ียวของและกอใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารงานงบประมาณ 

2. ปญหาการเมืองเขามามีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการดานงบประมาณ   

3. การบริหารงานการเงินอาจไมไดเปนไปตามแผนอยางสมบูรณ เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีเรงดวน เปนกรณี
พิเศษ 

4. ปญหาดานบุคลากรไมเพียงพอกับการดำเนินงาน 

ส่ิงท่ีสนใจอยากใหเกิดข้ึน อยากใหมีการเปล่ียนแปลง 

 1. ควรมีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการลดผลกระทบจากภายนอกท่ีมีสวนใหเกิดปญหาดานการบริหาร

จัดการงบประมาณ 

2. นโยบายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหยากตอการทำงาน ควรหาแนวทางและวิธีการในการเลือกรับ

นโยบายท่ีจะนำมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเปนเรื่องๆท่ีเนนความเปนไปได และพัฒนาไดจริงเหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน 



แนวทางแกไข แนวทางการดำเนินงาน 

1. รวมปรึกษาหารือและเปดใจหาแนวทางแกไขผลกระทบในดานตาง ๆ  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและ

พัฒนางาน 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ไมมี  
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