
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานแผนงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี 

 
ท่ีต้ัง 3 หมู่ท่ี 4 ตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 

โทร.075-296030  โทรสาร 075-296040 

ประจําปีงบประมาณ 2564 

รายงานผล 



 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวดัตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่

 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2564 ผลสำเร็จ หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. เสริมสราง

จิตสำนึก คานิยม  

ใหสถานศึกษา

บริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการหนึ่งหองเรียน 

หนึ่งโครงงานคุณธรรม ตาม

นโยบายโรงเรียนคุณธรรม 

รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของสถานศึกษา 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

2. โครงการหองเรียน

คุณธรรม 

ระดับการพัฒนาหองเรียนใหมีสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ

หองเรียน 

สีขาว 

ระดับดี 

 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

3. กิจกรรมคายเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

4. กิจกรรมสงเสริมการ

เลือกตั้งตามวิถี

ประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความมรู ความเขาใจ การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวนำมาบูรณา

การใชในชีวิตประจำวัน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2564 ผลสำเร็จ หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

5. กิจกรรมประเมินโรงเรียน

ตนแบบสภานักเรยีนของ 

สพฐ. 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความมรู ความเขาใจ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวนำมาบูรณา

การใชในชีวิตประจำวัน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

6. กิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนหองเรียน

ประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

7. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบตัิ

การ ประจำปงบประมาณ 

2564 

ระดับของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

สนับสนุนงานแผนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ระดับดี การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และ

สนับสนนุงานแผน

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง อยูใน

ระดับดีมาก 

 

2. บูรณาการ

หนวยงานทุกภาค

1. กิจกรรม To Be 

Number  

รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2564 ผลสำเร็จ หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

สวน ในการปองกัน

และปราบปราม 

การทุจริต

สถานศึกษา 

 

 

2. กิจกรรมประชุมกรรมการ

สถานศึกษาและผูมีสวน

เก่ียวของ/ระดมทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา 

รอยละของผูมีสวนรวมเขามาบริหารจัดการศึกษา

กับภาคีเครือขายและสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยงานในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

รอยละ 100 ของผูมี

สวนรวมเขามา

บริหารจัดการศึกษา

กับภาคีเครือขาย

และสราง

ความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 

3. โครงการชุมชนแหง 

การเรียนรู 

รอยละของนักเรียนท่ีมีทักษะกระบวนการทำงาน

ท่ีถูกตอง เขาใจในหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีการใชแหลงเรียนรู วิทยากร

ทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

4. กิจกรรมอบรมครู 

D.A.R.A 

รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

3. เสริมสรางความ

เขมแข็งในการ

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

 

1. โครงการพัฒนาและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาจาก

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

2. โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการชวยเหลือจาก

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของ

นักเรียนท่ีไดรับการ

ชวยเหลือจากระบบ

 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2564 ผลสำเร็จ หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

3. กิจกรรมประชุม

ผูปกครอง ผูปกครองชั้น

เรียน เครือขายผูปกครอง 

รอยละของผูมีสวนรวมเขามาบริหารจัดการศึกษา

กับภาคีเครือขายและสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยงานในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของผูมี

สวนรวมเขามา

บริหารจัดการศึกษา

กับภาคีเครือขาย

และสราง

ความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 

4. พัฒนาศักยภาพ

ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ใน

การปองกันและ 

ปราบปรามการ

ทุจริตสถานศึกษา 

 

 

 

 

1. โครงการโรงเรยีน

ประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามระบอบประชาธิปไตย 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

2. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาตามความตองการดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

ไมนอยกวา 

รอยละ 95 

รอยละ 100 ของครู

และบคุลากร

ทางการศึกษาท่ี

ไดรับการพัฒนา

ตามความตองการ

 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2564 ผลสำเร็จ หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

4. กิจกรรมปองกันและแกไข

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค

ของนักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการปองกันและแกไข

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 20 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

5. กิจกรรมอบรมนักเรียน 

หองเรียนสีขาว 

รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

6. กิจกรรมสงเสริมรณรงค

ใหความรูเก่ียวกับการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย 

รอยละของนักเรียนท่ีมีความรูเก่ียวกับการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

7. กิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาระบบคุณภาพการ

ปฏิบัติงานสภานักเรียนและ

พัฒนาหองสภานักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาระบบ

คุณภาพการปฏิบัติงานสภานักเรียนและพัฒนา

หองสภานักเรียน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

8. กิจกรรมสงเสริมการออม

ของโรงเรียนธนาคาร 

รอยละของนักเรียนท่ีมีนิสัยรูจักประหยัด อดออม

และฝกประสบการณในการทำงาน 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

 9. โครงการปฐมนิเทศและ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำปงบประมาณ 2564 ผลสำเร็จ หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

10. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค 

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ไมนอยกวา 

รอยละ95 

ไมไดดำเนินการ เนื่องดวยสถานการณ

โรคระบาด โควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต 
 

เร่ือง การสงเสริมการจัดกิจกรรมหลักสตูรตานทุจริตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินงานโดย 

นางสาวโซเฟย  อีซอ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ตำแหนง ครู คศ. 2 

 

กลุมบริหารงบประมาณ  

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี 



ก 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 
  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ไดรับอนุมัติใหดำเนินโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา งบประมาณ จำนวน 4,500.00 บาท  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหครูไดมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิด

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต มีลักษณะเปนโครงการพิเศษ การดำเนินโครงการเปนการให

ความรูแกครูและบุคลากร โรงเรยีนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ จำนวน 60  คน  ในวันศุกรท่ี 17 กันยายน 

พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน โดยไดรับความอนุเคราะหจาก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการ 

และผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา 

  ผลการประเมินความรู ความเขาใจใน การจัดกิจกรรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา จาก

แบบทดสอบหลังการอบรม พบวา รอยละ 100 ครูและบุคลากรมีความเขาใจ ผานตามเกณฑท่ีกำหนด รอย

ละ 80  

 

 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
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บทท่ี  1   

บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ทำใหการดำเนินชีวิตของ

ผูคนในสังคมท่ีอยูรวมกันเกิดการแขงขันแกงแยงชิงดีกัน เพ่ือใหตนเองอยูรอดและมีความสุข โดยมีการเอา

รัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความตองการของตนอยางไมพอเพียง 

เปนสาเหตุทำใหเกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอรรัปชั่น  หรือการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยการใช

อำนาจท่ีไดมาโดยหนาท่ีในการหาประโยชนสวนตัว เชนการติดสินบน  การรีดไถขูกรรโชก  การยักยอก  

การเลนพรรคเลนพวก  ผลประโยชนทับซอน การสนับสนุนพรรคการเมืองอยางทุจริต ซ่ึงเปนผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนไดท้ังตัวบุคคลเอง บุคคลรอบขาง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่  ไดจัดทำ

โครงการนี้ข้ึนเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนไดดำเนินงานท่ีเปนการปองกันการทุจริตผานการปลูก

จิตสำนึกใหกับนักเรียน ในการจัดทำหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพ่ือนำไปจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ปองกันการทุจริต กิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน รวมถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีปลูกผังสังคมสุจริตใหแก

นักเรียน รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน โรงเรียนไดนำการปฏิบัติงานของ “โรงเรียน

สุจริต” ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ือเปนแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาล ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

 

วัตถุประสงค  

      1. ผลผลิต   

          1.1 เพ่ือสงเสริมใหครูไดมีความเขารู ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  

          1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจริต  

      2. ผลลัพธ    

 ครูรอยละ 100 ท่ีไดรับการพัฒนาเก่ียวกับหลักสูตรตานทุจริต สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมตาม

หลักสูตรแกนักเรียนได 

 

ลักษณะโครงการ 

 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เปนโครงการท่ีมีกระบวนการเก่ียวของ

กับการจัดกิจกรรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา บูรณาการกับการเรียนการสอนออนไลน 
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วิธีดำเนินการ 

  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 

    1.1  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนด

กิจกรรม 

     1.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือชี้แจง

แนวทางปฏิบัติงานใหมีความเขาใจอยางถูกตอง 

    1.3 เตรียมการดานบุคลากร งบประมาณ สื่อการ

เรียนรู วัสดุอุปกรณ และประสานงานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ต.ค - พ.ย. 63 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

2. ข้ันดำเนินการ (Do) 

   2.1 การอบรมหลักสูตรตานทุจริตของสถานศึกษา 

 

ก.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางอัมรัตน  เอียดละออง 

นายอนันทชัย ชุมอักษร 

3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

     3.1 ประเมินจากการจดักิจกรรม  

    3.2 ประเมินความพึงพอใจของครู 

    3.2 ประชุมรายงานผลกิจกรรม 

ก.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางอัมรัตน  เอียดละออง 

นายอนันทชัย ชุมอักษร 

4. ข้ันปรับปรุง (Action) 

    4.1 จัดทำสรุปผลกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

    4.2 นำผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ มาสรุปเพ่ือ

พัฒนาในครั้งตอไป 

ก.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

 

 

 

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
  

ท่ี รายการ / กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. กิจกรรมอบรมครู เรื่องหลักสูตรตาน

ทุจริตศึกษา รายวิชา การปองกันทุจริต 

และกิจกรรมสรางสำนึกพลเมือง 

(Project Citizen) 

4,500 - 4,500 - 

 รวมท้ังส้ิน 4,500 - 4,500 - 
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การติดตามและประเมินผล  
  

ท่ี ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ครูรอยละ 100 ท่ีไดรับการพัฒนาเก่ียวกับหลักสูตรตานทุจริต 

สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมตามหลักสูตรแกผูเรียนได 

- การทดสอบ 

- การประเมิน

ความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ดานผูเรียน 

 1. ผูเรียนมีความรูในรายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมการสรางสำนึกพลเมือง (Project 

Citizen) จากหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

 2. ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

จากกิจกรรมสรางสรรคตอตานการทุจริต 

 ดานครูผูสอน 

 1. ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมการสรางสำนึกพลเมือง 

(Project Citizen) จากหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

 2. ครูไดทำกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และมีโอกาสนำเสนอเผยแพรผลงาน จนเปนท่ี

ยอมรับ 

 ดานการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตของ

สถานศึกษา ปงบประมาณ 2564 เพ่ือเปนแผนการดำเนินงานของงานแผนและงบประมาณ ใหมีความ

ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

 

เปาหมายผลผลิต 
 

 เปาหมายเชิงปริมาณ  

   - ครูและบุคคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 60 คน 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   - ครู/บุคลากรของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ สามารถนำความรูจากหลักสูตรตาน

ทุจริต มาจัดกิจกรรมในรายวิชาการปองกันทุจริตได 
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บทท่ี  2   

วิธีดำเนินโครงการ 

 
แผนการดำเนนิโครงการ 

        

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 

    1.1  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนด

กิจกรรม 

     1.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือชี้แจง

แนวทางปฏิบัติงานใหมีความเขาใจอยางถูกตอง 

    1.3 เตรียมการดานบุคลากร งบประมาณ สื่อการ

เรียนรู วัสดุอุปกรณ และประสานงานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ต.ค - พ.ย. 63 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

2. ข้ันดำเนินการ (Do) 

   2.1 การอบรมหลักสูตรตานทุจริตของสถานศึกษา 

 

ก.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางอัมรัตน  เอียดละออง 

นายอนันทชัย ชุมอักษร 

3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

     3.1 ประเมินจากการจดักิจกรรม  

    3.2 ประเมินความพึงพอใจของครู 

    3.2 ประชุมรายงานผลกิจกรรม 

ก.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

นางอัมรัตน  เอียดละออง 

นายอนันทชัย ชุมอักษร 

4. ข้ันปรับปรุง (Action) 

    4.1 จัดทำสรุปผลกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

    4.2 นำผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ มาสรุปเพ่ือ

พัฒนาในครั้งตอไป 

ก.ย. 64 น.ส.โซเฟย  อีซอ 

 

 

การประชาสัมพันธ 

 ประชาสัมพันธผานกลุมไลนและเพจ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ  
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วิทยากร 

1. ดร.ขนิษฐา  อำนักมณี  ผูอำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

2. นางสาวปยชาติ  ผูกจิตต  รองผูอำนวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 

3. นางนิตยา  ทองบริบูรณ  หัวหนางานหลักสูตร 

4. นางสาวโซเฟย  อีซอ   ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ 

 เอกสารประกอบการอบรมการจัดกิจกรรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ในรายวิชา การปองกัน

ทุจริตในรูปแบบออนไลน ท่ีเปนการบูรณาการการสอนในรายวิชาของครูท่ีปรึกษา หรือกิจกรรมการโฮม

รูมของนักเรียน ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไมมีคาบสอนนักเรียนหองท่ีปรึกษา เอกสาร 

 

กำหนดการ 

        วันศุกรท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 
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บทท่ี  3   

ผลการดำเนินโครงการ 

 
ผลการดำเนินโครงการ 
  

รายช่ือผูเขารับการอบรม 

1 นางสาวขนิษฐา        อำนักมณี ผูอำนวยการสถานศึกษา   

2 นายอนันทชัย          ชุมอักษร รองผูอำนวยการสถานศึกษา   

3 นางสาวปยชาติ        ผูกจิตต รองผูอำนวยการสถานศึกษา   

4 นางเพ็ญศรี            สังขสุข คร ูค.ศ.3   

5 นางสุภา                ตี้ฮอ  คร ูค.ศ.2   

6 นางกรรฐิรชัฏ         ก้ิมจอง คร ูค.ศ.3   

7 นางสาวสุภาวดี        ฉิมา    คร ูค.ศ.2   

8 นายอุดมชัย            ไพศร ี คร ูค.ศ.2   

9 นางสาวสุพรทิพย     ศรีดี           ครู ค.ศ.1   

10 นายจตุพร             มณีพันธ คร ูค.ศ.2   

11 นางสาวโซเฟย        อีซอ   คร ูค.ศ.2   

12 นางสิริรัตน            สุขศรีเพ็ง คร ูค.ศ.2   

13 นางสรอยสุวรรณ     สังขสุวรรณ คร ูค.ศ.2   

14 นางสาววิลาสินี        สุขทอง ครูผูชวย   

15 นางสาวหัทยา         อินอนันต ครูผูชวย   

16 นางสุพัตรา            แพงมี คร ูคศ.1   

17 นายโสภณ             เพชรสุทธิ์ คร ูค.ศ.1   

18 นางอัมรัตน            เอียดละออง คร ูค.ศ.3   

19 นางสาวศิริกาญจน   สงศรีจันทร คร ูค.ศ.3   

20 นายนันทวุธ           เลี่ยมแกว คร ูค.ศ.3   

21 นายนพดล             แกวสะอาด  คร ูค.ศ.1   

22 นางปทมาภรณ       ชำนาญเมือง คร ูค.ศ.1   

23 นายสมนึก             แกวจันทร คร ูค.ศ.3   

24 นางสาวจิณหณิภา   นาคะเสนีย  คร ูค.ศ.1   

25 นางชฤนาฎ            กายสิทธิ์ คร ูค.ศ.3   

26 นางศรีญา              ปวัฒพันธ คร ูค.ศ.2   
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27 นางสาวเสาวลักษณ  โยธารักษ คร ูค.ศ.1   

28 นางสาวภัทราวดี      แซตัน ครูผูชวย   

29 นางสาวจันทิมา       ชูประสทิธิ์ คร ูค.ศ.1   

30 นางกรีลาวรรณ       เบญจกุล คร ูค.ศ.3   

31 นางสาวชุติมา         ขวัญนิมิตร คร ูค.ศ.3   

32 นางสาวทิพยรวี       ยอดเดชา คร ูค.ศ.2   

33 นางพิทยาพร          ราชเดิม คร ูค.ศ.2   

34 นางสายฝน            จาแกว คร ูค.ศ.1   

35 นายธวัช                อักษรไทย คร ูค.ศ.1   

36 นายณัฐพงศ            ผองแผว คร ูค.ศ.2   

37 นายวัชรพงศ           สุขศรีเพ็ง คร ูค.ศ.2   

38 นายศิรสิทธิ์            เพชรฤทธิ์ คร ูค.ศ.2   

39 นายอุดม               นุนประดิษฐ คร ูค.ศ.2   

40 นายสุริยะ              แกวพิทักษ คร ูค.ศ.1   

41 นางนิตยา             ทองบริบูรณ คร ูค.ศ.2   

42 นายทรรศนวิทย      วิ้นฉวน คร ูค.ศ.1   

43 นางจุฑารัตน          ใจบุญ คร ูค.ศ.3   

44 นางสาวอลิสา         หลวงคลัง  คร ูค.ศ.2   

45 นางสุดารัตน          ทวีตา คร ูค.ศ.1   

46 นางอัมไพ              รอดรัตน คร ูค.ศ.1   

47 นางทิพวรรณ          อังสกุล คร ูค.ศ.1   

48 นางสาวอัจฉรา        วิไลรักษ พนักงานราชการ   

49 นายกฤษฎี              มณีโชติ พนักงานราชการ   

50 นางสาวมาริษา        อินทรฤทธิ์ ครูอัตราจาง   

51 นางสาวนิตยา         เพ็ชรขาว ครูอัตราจาง   

52 วาท่ีรอยตรีหญิงสุภาภรณ เหมือนเนียม ครูอัตราจาง   

53 นางสาววรรณทิพย   ทองคลอด ครูอัตราจาง   

54 นางสาวนวรัตน       ทองประดับ ครูอัตราจาง   

55 นายขจรศักดิ์          ดำเกาะ  ครูอัตราจาง   

56 Mr. JOSEPH B. BONGHANOY JR. ครูตางชาติ   

57 นางสาวปริยาภา      เจยทองศรี เจาหนาท่ีธุรการ   

58 นางสาวอรอุมา        สุขเสน            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    
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59 นายวรโชติ             เขียวบญุจันทร นักศึกษาฝกประสบการณ   

60 นายกิตติ               รัตนแกว            นักศึกษาฝกประสบการณ   

     

ภาพกิจกรรม 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

1. รอยละ 100 ของผูเขาอบรมมีผลการประเมินแบบทดสอบหลังการอบรม เรื่อง การดำเนิน

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต ในรายวิชาการปองกันทุจริต บูรณากับการสอน

ออนไลน ผานตามเกณฑท่ีกำหนด รอยละ 80  

2. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับดีมาก 

 

ผลการติดตามการนำความรูไปใชประโยชน 

 ดานผูเรียน 

 1. ผูเรียนมีความรูในรายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมการสรางสำนึกพลเมือง (Project 

Citizen) จากหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

 2. ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

จากกิจกรรมสรางสรรคตอตานการทุจริต 

 ดานครูผูสอน 

 1. ครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา การปองกันทุจริต และกิจกรรมการสรางสำนึก

พลเมือง (Project Citizen) จากหลักสูตรตานทุจริตศึกษาของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

 2. ครูไดทำกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และมีโอกาสนำเสนอเผยแพรผลงาน จนเปน

ท่ียอมรับ 

 ดานการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตของ

สถานศึกษา ปงบประมาณ 2564 เพ่ือเปนแผนการดำเนินงานของงานแผนและงบประมาณ ใหมีความ

ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 
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บทท่ี  4   

สรุปผลและขอเสนอแนะ  

 
สรุปผล 

 สรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต ในรายวิชาการปองกันทุจริต บูรณากับ

การสอนออนไลนดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการดำเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ :  

- จำนวนผูเขาอบรมโครงการฯ 60 คน 

เชิงคุณภาพ :  

- รอยละผลการทดสอบ ผานตามเกณฑ รอยละ 80 รอยละ 100 

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม ดีมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

 - 

 

  

 
 


