
 

 
 

รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ระยะ 6 เดือน  
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 
ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
 

 



รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ประจ าปี 2564  
ระยะ 6 เดือน  

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 
 

 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2563 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ด าเนินการดังนี้ 
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปี 2563 โดยก าหนดกิจกรรมและ
แผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การฯ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 จั ด ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ และการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ประจ า ปี 
2563 ทบทวน/วิ เคราะห์
ความเสี่ยงต่าง ๆ 

           

2 จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ 
ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 3  เ ส น อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้ อ านวยการ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์
คุรุวิทยาคาร) 

           

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

         

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ฯ 

       

5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง
ใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 

           

6 จััดท าเอกสารรายงานสรุปผล
การด าเนินการ 

          



ยุทธศาสตร์/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวัตถุประสงค์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 2564 

 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ประจ าปีพ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการด าเนินการตามการติดตามผล
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                 สถานศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
                     การทุจริตสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี 
     ประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
 4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 

 5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์  
     ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการด ารงชีวิต รักษ์ความเป็นไทย  
     และท้องถิ่นของตนเอง 
 6. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์

มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ 
 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
 เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
 คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
 นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
 3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตสถานศึกษา 
 3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร 
 บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
 3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
 ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตสถานศึกษา 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการ 
เป็นพลเมืองดี 
 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ 
 องค์กรทุกภาคส่วน 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น 
 อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
 ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
 รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
 2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 2.5 ให้องคก์รหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือพัฒนา 
 คุณภาพทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
 1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
 หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 
 ภารกิจและความรับผิดชอบ 
 1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา ด้วญ 
 กันเอง 
 1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน 
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี   
    ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 1.1 ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
 1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 
 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

 4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564  
(รายงานระยะ 6 เดือน) 

 
โครงการ   โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน  งานวิชาการ 
ผู้ที่รับผิดชอบ   นางบัวทอง  นาค-อก  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการ
หาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์
ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต  1  ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริต
ผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว 
ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็น
แกนน าในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 
2. วัตถุประสงค ์

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและพัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
3. เป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 

 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
 

 ผลผลิต 
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  



 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เรียนดี 

- โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาการสอนภาษา อังกฤษ 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

 
ตลอดปีการศึกษา   

 

2 กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และวินัย

นักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  ภายใน – 

ภายนอกโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา    

3 เน้นคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา   

 

4 น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน    
    การพัฒนาโรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา   

 



 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 เรียนดี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออก

เขียนได้ของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาการสอน

ภาษาอังกฤษ 
- โครงการสอนซ่อมเสริม  

    
 
 

 - 

2 กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้าน

ดนตรี-นาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการ

สอนเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ของนักเรียน 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม  และวินัยนักเรียน 
- โครงการประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- โครงการต่อต้านยาเสพติดใน

โรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขัน

กีฬา  ภายใน – ภายนอก
โรงเรียน 

     - 

3 เน้นคุณธรรม 
- ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

     - 

4 น าชุมชน 
-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
-   โครงการจัดนิทรรศการและ

แสดงผลงานนักเรียน 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

     - 



-   โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
ผลลัพธ์ 
         1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ ป้องกันการทุจริต”  
        2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย  เผยแพร่สู่ชุมชน
ในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
      ลงชื่อ.......บัวทอง  นาค-อก......ผู้เสนอโครงการ    
                           (นางบัวทอง   นาค-อก)                       
              ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)                  
 
 

  ลงชื่อ.........สนั่น    ขันมัง.......ผู้อนมัุติโครงการ 
                                   (นายสนั่น   ขันมัง) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)   
 

 


