
 
 

รายงานการกํากับติดตาม 

การดําเนินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

งานแผนงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี 

 

ท่ีต้ัง 3 หมู่ท่ี 4 ตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

 

ประเด็นการกำกับติดตาม 
ปฏิทินการกำกับติดตาม ประจำป 2565 ผลการ

ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/

กำหนดนโยบายคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน 

            ดำเนินการแลว 

2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ       

“แนวทางการปองกันผลประโยชน 

ทับซอนภายในองคกร” 

            ดำเนินการแลว 

3. กิจกรรมทำความดี เพ่ือสาธารณะ 

แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึด

หลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต

สาธารณะ 

            
ระหวางการ

ดำเนินการ 

4. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียม

ความพรอมรับ การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ  

ประจำป 2564 และการจัดทำ

หลักฐาน 

            
ระหวางการ

ดำเนินการ 

 



 

ช่ือโครงการ           โรงเรียนสุจรติ 

แผนงาน             สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

สนองกลยุทธ           ยุทธศาสตร สพฐ. ขอ 1 - 4 

                                      จุดเนน สพม.13 ขอ 1 - 3   

                                      มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 - 3 

ลักษณะโครงการ          โครงการตอเนื่อง    โครงการใหม   โครงการพิเศษ 

ฝาย / กลุมสาระการเรียนรู  กลุมบริหารงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวโซเฟย  อีซอ     นางสาวศิริกาญจน  สงศรีจันทร 

                 นางสุดารัตน  ทวีตา      นางสิริรัตน  สุขศรีเพ็ง      

                 นางนิตยา  ทองบริบูรณ 

งบประมาณท้ังส้ิน       15,700 .-  บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ทำใหการดำเนินชวีิตของผูคนใน

สังคมท่ีอยูรวมกันเกิดการแขงขันแกงแยงชิงดีกัน เพ่ือใหตนเองอยูรอดและมีความสุข โดยมีการเอารัดเอา

เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความตองการของตนอยางไมพอเพียง เปนสาเหตุ

ทำใหเกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอรรัปชั่น  หรือการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยการใชอำนาจท่ีไดมา

โดยหนาท่ีในการหาประโยชนสวนตัว เชนการติดสินบน  การรีดไถขูกรรโชก  การยักยอก  การเลนพรรคเลน

พวก  ผลประโยชนทับซอน การสนับสนุนพรรคการเมืองอยางทุจริต ซ่ึงเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดท้ังตัวบุคคล

เอง บุคคลรอบขาง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ไดจัดทำ

โครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนไดดำเนินงานท่ีเปนการปองกันการทุจริตผานการปลูก

จิตสำนึกใหกับนักเรียน ตั้งแตการจัดทำหลักสตูรตานทุจริตศึกษา จัดการเรียนการสอนรายวิชาปองกันการ

ทุจริต จัดกิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน มีกิจกรรมตางๆ ท่ีปลูกผังสังคมสุจริตใหแกนักเรียน รวมถึง

กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการจัดทำแผนปองกันการทุจริต การตรวจสอบการใชจายเงินตาม

งบประมาณท่ีจัดสรร เพ่ือความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ ดำเนินการกิจกรรมตามตัวชี้วัดและ

วัตถุประสงคท่ีกำหนด พรอมท้ังสามารถตรสจสอบได โรงเรียนไดนำการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเปนแกนนำในการขับเคลือ่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

 

 

 



 

2. วัตถุประสงค 

         2.1 ผลผลิต   

1. สงเสริมใหนักเรียนมีความกลาหาญทางจริยธรรม มีสวนรวมในระดมปญญา การปองกันการทุจริต 

การปลูกฝงจิตสำนึกและสรางเครือขายในชุมชนในสังคมในการตอตานการทุจริตทุกรปูแบบ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด 

มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยใชกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

3. เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงบประมาณมีความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 

2.2  ผลลัพธ    

        1) นักเรียนรอยละ 83 ท่ีไดรับพัฒนาเก่ียวกับทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต                   

อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ  

        2) การบริหารงบประมาณท่ีมีความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได อยูในระดับ ดีมาก 

 

3. เปาหมาย 

    เปาหมายเชิงปริมาณ  

         - นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ จำนวน 921 คน   

          - ครูและบุคคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 62 คน 

    เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       นักเรียน ครู/บุคลากร และชุมชนของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ มีความตระหนักตอ                

การทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ มีจิตสำนึก มีความกลาหาญในการใหคำแนะนำ ชี้แนะเก่ียวกับความทุจริตตอ

ตนเอง เพ่ือนฝูง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

                      

4. กิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 

    1.1  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดกิจกรรม

ตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

     1.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือชี้แจงแนวทาง

ปฏิบัติงานใหมีความเขาใจอยางถูกตอง 

    1.3 เตรียมการดานบุคลากร งบประมาณ สื่อการเรียนรู 

วัสดุอุปกรณ และประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ต.ค - พ.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 



 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2. ข้ันดำเนินการ (Do) 

    2.1 กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 

    2.2 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

    2.3 กิจกรรมบริษัทสรางการดี 

    2.4 กิจกรรมสรางสรรคตอตานทุจริตการทุจริตผานสื่อ

ภาพยนตรสั้น 

   2.5 การอบรมหลักสูตรตานทุจริตของสถานศึกษา 

   2.6 แผนปฏิบัติการปองกันทุจริต ป 2565 

   2.7 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practics) 

พ.ย. 64 - ส.ค. 65 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางสิริรัตน  สุขศรีเพ็ง 

นางสุดารัตน  ทวีตา 

นางนิตยา  ทองบริบูรณ 

น.ส.ศิริกาญจน  สงศรีจันทร 

3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

     3.1 ประเมินจากการจดักิจกรรมตาง ๆ   

    3.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

    3.2 ประชุมรายงานผลกิจกรรม 

พ.ย. 64 - ส.ค. 65 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางสิริรัตน  สุขศรีเพ็ง 

นางสุดารัตน  ทวีตา 

 

4. ข้ันปรับปรุง (Action) 

    4.1 จัดทำสรุปผลกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

    4.2 นำผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ มาสรุปเพ่ือพัฒนา

ในครั้งตอไป 

ส.ค. 65 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางสิริรัตน  สุขศรีเพ็ง 

นางสุดารัตน  ทวีตา 

 
 

 

5.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  จำแนกตามกิจกรรม 

ท่ี รายการ / กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. แผนปฏิบัติการปองกันทุจริตของสถานศึกษา  

ป 2564 

1,000 - - 1,000 

2. กิจกรรมอบรมครู เรื่องหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  

รายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมสราง

สำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

2,000 - 2,000 - 

3. คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 5,000 5,000 - - 

4. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ 

ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

1,000 - - 1,000 

5. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 3,700 - - 3,700 

 



 

ท่ี รายการ / กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

6. กิจกรรมสรางสรรคตอตานการทุจริตผานสื่อ

ภาพยนตรสั้น 

2,000 - - 2,000 

7. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และการ

วิจัยตามรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

1,000 - - 1000 

 รวมท้ังส้ิน 15,700 5,000 2,000 8,700 

 

6.การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของโครงการ 

รอยละ 83 ของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาเก่ียวกับทักษะกระบวนการคิด 

มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

การประเมิน แบบประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ของกิจกรรม 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตของสถานศึกษา ป 2564 

อยูในระดับดี 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. การจัดทำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา / รายวิชา การปองกันทุจริต 

และกิจกรรมสรางสำนึกพลเมือง (Project Citizen) อยูในระดับดี 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. รอยละ 83 ของนักเรียนท่ีไดรับความรูจากกิจกรรม คายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” 

การประเมิน แบบประเมิน 

4. รอยละ 83 ของนักเรียนและชุมชน ในการเขารวมดำเนินกิจกรรม 

ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

การประเมิน แบบประเมิน 

5. รอยละ 83 ของนักเรียนรวมกันจดัทำกิจกรรมบริษัทสรางการดี การประเมิน แบบประเมิน 

6. รอยละ 83 ของนักเรียนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคตอตาน

การทุจริตผานสื่อภาพยนตรสั้น 

การประเมิน แบบประเมิน 

7. รอยละ 83 ของครท่ีูไดจัดทำกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

และการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียน

สุจริต 

ตรวจสอบ

รายการ 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

 

 

 



 

7. งบประมาณ  งบประมาณท้ังสิ้น (ถัวจาย) - บาท 

ท่ี รายการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม รายหัว 
พัฒนา

ผูเรียน 
รายได อ่ืน ๆ  

1. แผนปฏิบัติการปองกันทุจริตของ

สถานศึกษา ป 2564 

1,000 1,000 - - - 

2. กิจกรรมอบรมครู เรื่องหลักสูตรตาน

ทุจริตศึกษา รายวิชา การปองกันทุจริต 

และกิจกรรมสรางสำนึกพลเมือง 

(Project Citizen) 

2,000 2,000 - - - 

3. คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 5,000 5,000 - - - 

4. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ 

ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

1,000 1,000 - - - 

5. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 3,700 - - 3,700 - 

6. กิจกรรมสรางสรรคตอตานการทุจริต

ผานสื่อภาพยนตรสั้น 

2,000 2,000 - - - 

7. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

และการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 

1,000 1,000 - - - 

 รวมท้ังส้ิน 15,700 12,000 - 3,700 - 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ดานผูเรียน 

   1. ผูเรียนมีความรูในรายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมการสรางสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

จากหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

   2. ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จาก

กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” กิจกรรมบริษัทสรางการดี และกิจกรรมสรางสรรคตอตานการทุจริต

ผานสื่อภาพยนตรสั้น 

 ดานครูผูสอน 

  1. ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมการสรางสำนึกพลเมือง (Project 

Citizen) จากหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 



 

  2. ครไูดทำกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

โครงการโรงเรยีนสุจริต เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และมีโอกาสนำเสนอเผยแพรผลงาน จนเปนท่ียอมรับ 

 ดานการบริหารจัดการ 

   1. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตของสถานศึกษา 

ปงบประมาณ 2565 เพ่ือเปนแผนการดำเนินงานของงานแผนและงบประมาณ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 

และตรวจสอบได 
             

9. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทำงาน  โครงการ/กิจกรรม 

 9.1   ฝาย/งานผูรับผิดชอบนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำงาน /โครงการ/กิจกรรม 

หลักพอประมาณ การวางแผนในการดำเนินงานตาง ๆ การกำหนดขอบเขตของงานตามงบประมาณ 

หลักมีเหตุผล การดำเนินงานตามแผนท่ีไดกำหนดไว  

หลักการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี การแกปญตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ  

เง่ือนไขความรู หลักสูตรตานทุจริต รายวิชาการปองกันทุจริต กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนสุจริต 

เง่ือนไขคุณธรรม ความโปรงใสของการดำเนินงานตามแผนและการงบประมาณ 

 9.2  กลุมเปาหมายเกิดคุณลักษณะ“อยูอยางพอเพียง”  ดังนี้ 

หลักพอประมาณ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอตอจำนวนท่ีตองการใช 

หลักมีเหตุผล ความจำเปน ความสำคัญของวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ  

หลักการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี การปลูกฝงความพอเพียงใหแกผูเรียน 

เง่ือนไขความรู  การบูรณาการความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมท้ังหมด ไปใชในชีวติประจำวัน 

เง่ือนไขคุณธรรม การสรางความตระหนักเรื่องความทุจริตในสังคมและประเทศชาติ 

 9.3  นำสูสมดุลอยางม่ันคงและย่ังยืนใน 4  มิติ 

ดานสังคม  ความตระหนักเรื่องความทุจริตของตนเอง เพ่ือนฝูง ครอบครัว ชุมชน สังคมและชาต ิ

ดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชนจากโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมความสุจริต 

ดานส่ิงแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การลดขยะ การนำกลับมาใชซ้ำ 

ดานวัฒนธรรม ความดีงามในชุมชน ความซ่ือสัตยสุจริต มีความกลาหาญตอการตักเตือนความทุจริต 
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