
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา   ต าบลชุมแสง   อ าเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์  
ท่ี        58/2563     วันท่ี   6 ตุลาคม พ.ศ.  2563 
เร่ือง    รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 ด้วย โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังแต่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น 

 ในการนี้ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จึงขอรายงานเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ต่อไป 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา                                      
        ลงช่ือ.......................... ................. 
                              (นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง)  
  
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา   
  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                     

(นายพีระพรรด์ิ  อ่อนเรือง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปอ้งกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

.............................................................................................................................................................................. 
ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
  (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ชื่อกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ  

ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองกลยุทธ์ สพม.  
ข้อท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
                   ข้อท่ี 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม
แนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      

ข้อท่ี  1.1  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 

ข้อท่ี  1.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การ
ป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
2. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกัน
การทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   



 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะท่ีเช่ียวชาญใน
การพัฒนาชีวิตท่ีมั่นคง 
 

 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   

 2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  
 
3. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในกาน
ชรด าเนินงาน 
- กิจกรรมการขับเคล่ือนหลักสูตรสุจริต
ศึกษา 
- กิจกรรม ป.ป.ช สพฐ. น้อย 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/ครูธีระ
พล 

 
ครธีูระพล/ครูสมพบ 

 
กลุ่มสาระสงัคมฯ 

 

 
2. กิจกรรมการปลุกฝังและการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมการต่อจ้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
- กิจกรรมประชุม “โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
ใสสะอาด ปราศจากคอรัปช่ัน”  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้าง
คุณลักษณะสุจริตแก่นักเรียนทุกเช้าวัน
จันทร์บริเวณหน้าเสาธงและลานธรรม 

 
 
 
- 
 
- 

 
 

 
ผู้อ านวยการ/คณะครู
ทุกท่าน 

 
ผู้อ านวยการ/ 
ครูทุกท่าน 

 
3. กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/คณะ 
ครทูุกท่าน 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560-2564) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริต
เชิงรุก 

4.กิจกรรมการยกระดับการท างานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
-ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี
งบประมาณ 2562 และจัดท ามาตรการ
ป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ  
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสมเสม็ด
วิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- จัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการประเมิน ITA 
Online 

 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ/คณะครู
ทุกท่าน 
 
 

ผู้อ านวยการ/คณะครู
ทุกท่าน 
 

ผู้อ านวยการ/ 
ครูวินัย 

5.กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชน 
-กิจกรรมสร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงง่ายและกระตุ้นให้
ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต 

 
 
- 

 
 

ผู้อ านวยการ/ 
ครูนัฐชา 

 
 

6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ 
-กิจกรรมลานธรรม 
-กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยโรงเรียน 
-กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 
-กิจกรรมสภานักเรียน 
-โรงเรียนวิถีพุทธ 
-ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
- 

1,000 
4,500 

 
- 
- 

50,000 
 

 
 

ครูธีระพล 
ครูสมพบ 

 

ครูธีระพล 
งานกิจการ/ 

กลุ่มสาระสงัคมฯ 
 

ครธีูระพล 
ผู้อ านวยการ/ครูธีระ
พล/คณะครูทุกท่าน 

 
งบประมาณทั้งสิ้น  55,500 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 



4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วม
ในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้า
หาญทางจริยธรรม สร้างปัญญานักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะท่ีเช่ียวชาญ
ในการพัฒนาชีวิตท่ีมั่นคง 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ 85  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
สุจริต การป้องกันการทุจริต   
2. นักเรียนร้อยละ 85  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผล
ถึงชุมชนในสังคม  
 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
7. สรุปผลด าเนนิงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

  

 

2 เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 
3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทาง
จริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้
มั่นคง 

  

 

 



 
 
 
 
8. สรุปผลด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ท่ี เป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 เชิงปริมาณ    
1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ 85  มีความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต     
 

2 นักเรียนร้อยละ 85  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ 
ขยายผลถึงชุมชนในสังคม   

 

 เชิงคุณภาพ    
3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี

ส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝัง
จิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ   

  

 

4 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอม
นักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญานักเรียนเก่ง มี
ความช านาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนา
นักเรียนแกรง่ มีทักษะท่ีเช่ียวชาญในการพัฒนาชีวิตท่ีมั่นคง 

  

 

 
9. สรุปผลในภาพรวม 
 9.1 ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
   ต่ ากว่ามาก    ต่ ากว่าเล็กน้อย  เท่ากัน 
   สูงกว่าเล็กน้อย   สูงกว่ามาก    อื่นๆ........................... 
 9.2 ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85 
 
10. ผู้ประเมินโครงการ 
 
   
    ลงช่ือ ................................................. 
         (นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง) 
                       ครู คศ. 1 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมท าบญุวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

ภาพประกอบกิจกรรมอัญเชิญวิถีพทุธพระราชทาน 

ภาพประกอบกิจกรรมลานธรรม 



 
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมแห่เทียนวนัเข้าพรรษา 

 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม 



 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม 

 


