
 

รายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งานแผนงานและนโยบาย กลุมบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

อำเภอวังวเิศษ จังหวัดตรัง 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2562 ผลสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. เสริมสราง

จิตสำนึก คานิยม  

ใหสถานศึกษา

บริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการหนึ่งหองเรียน 

หนึ่งโครงงานคุณธรรม ตาม

นโยบายโรงเรียนคุณธรรม 

รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ

สถานศึกษา 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณของ

สถานศึกษา 

2. โครงการหองเรียน

คุณธรรม 

ระดับการพัฒนาหองเรียนใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหองเรียน 

สีขาว 

ระดับดี 

 

การพัฒนาหองเรียนใหมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนการสอนสอดคลองกับ

หองเรียนสีขาว อยูในระดับดีมาก 

3. กิจกรรมคายเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

4. กิจกรรมสงเสริมการ

เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความมรู ความเขาใจ การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข โดยยึดหลักของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแลวนำมาบูรณาการใชใน

ชีวิตประจำวัน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีมีความมรู 

ความเขาใจ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข โดยยึดหลักของ



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2562 ผลสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว

นำมาบูรณาการใชในชีวิตประจำวัน 

5. กิจกรรมประเมินโรงเรียน

ตนแบบสภานักเรยีนของ 

สพฐ. 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความมรู ความเขาใจ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวนำมาบูรณาการใช

ในชีวิตประจำวัน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีมีความมรู 

ความเขาใจ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข โดยยึดหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว

นำมาบูรณาการใชในชีวิตประจำวัน 

6. กิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนหองเรียน

ประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม

ระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

7. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบตัิ

การ ประจำปงบประมาณ 

2562 

ระดับของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

สนับสนุนงานแผนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ระดับดี การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

สนับสนุนงานแผนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับ 

ดีมาก 

 

 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2562 ผลสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

2. บูรณาการ

หนวยงานทุกภาค

สวน ในการปองกัน

และปราบปราม 

การทุจริต

สถานศึกษา 

 

 

1. กิจกรรม To Be Number  รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ 

สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 95 ของนักเรียนท่ีมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณ สุขภาพจิตท่ีดี 

หางไกลจากยาเสพติด 

2. กิจกรรมประชุมกรรมการ

สถานศึกษาและผูมีสวน

เก่ียวของ/ระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 

รอยละของผูมีสวนรวมเขามาบริหารจัดการศึกษากับ

ภาคีเครือขายและสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยงานในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของผูมีสวนรวมเขามา

บริหารจัดการศึกษากับภาคี

เครือขายและสรางความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

บริการ 

3. โครงการชุมชนแหง 

การเรียนรู 

รอยละของนักเรียนท่ีมีทักษะกระบวนการทำงานท่ี

ถูกตอง เขาใจในหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีการใชแหลงเรียนรู วิทยากรทองถ่ินในการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีมีทักษะ

กระบวนการทำงานท่ีถูกตอง เขาใจ

ในหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีการใชแหลงเรียนรู วิทยากร

ทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

4. กิจกรรมอบรมครู D.A.R.A รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ 

สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 95 ของนักเรียนท่ีมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณ สุขภาพจิตท่ีดี 

หางไกลจากยาเสพติด 

3. เสริมสรางความ

เขมแข็งในการ

ปองกันและ

1. โครงการพัฒนาและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาจากกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดรับ

การพัฒนาจากกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2562 ผลสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

 

2. โครงการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการชวยเหลือจากระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดรับ

การชวยเหลือจากระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

3. กิจกรรมประชุมผูปกครอง 

ผูปกครองชั้นเรียน เครือขาย

ผูปกครอง 

รอยละของผูมีสวนรวมเขามาบริหารจัดการศึกษากับ

ภาคีเครือขายและสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยงานในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของผูมีสวนรวมเขามา

บริหารจัดการศึกษากับภาคี

เครือขายและสรางความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

บริการ 

4. พัฒนาศักยภาพครู 

บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ใน

การปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 

 

 

 

 

1. โครงการโรงเรยีน

ประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามระบอบประชาธิปไตย 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 97 ของนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

2. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาตามความตองการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา

ตามความตองการดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2562 ผลสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมปองกันและแกไข

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของ

นักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการปองกันและแกไข

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 20 

รอยละของ 10 นักเรียนท่ีไดรับ 

การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ี 

ไมพึงประสงคของนักเรียน 

5. กิจกรรมอบรมนักเรียน 

หองเรียนสีขาว 

รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ 

สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 95 ของนักเรียนท่ีมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณ สุขภาพจิตท่ีดี 

หางไกลจากยาเสพติด 

6. กิจกรรมสงเสริมรณรงคให

ความรูเก่ียวกับการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความรูเก่ียวกับการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอยละ 82 ของนักเรียนท่ีมีความรู

เก่ียวกับการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

7. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

ระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน

สภานักเรียนและพัฒนาหอง

สภานักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาระบบคุณภาพ

การปฏิบัติงานสภานักเรียนและพัฒนาหองสภา

นักเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

รอยละ 85 ของนักเรียนท่ีไดรับการ

พัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน

สภานักเรียนและพัฒนาหองสภา

นักเรียน 

8. กิจกรรมสงเสริมการออม

ของโรงเรียนธนาคาร 

รอยละของนักเรียนท่ีมีนิสัยรูจักประหยัด อดออม

และฝกประสบการณในการทำงาน 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีนิสัย

รูจักประหยัด อดออมและฝก

ประสบการณในการทำงาน 

 9. โครงการปฐมนิเทศและ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดรับ

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2562 ผลสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

10. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

 


