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คาํนํา  

โรงเรยีนสมเสมด็วทิยา สาํนกังานเขตพื8นที9การศกึษามธัยมศกึษาบุรรีมัย ์ไดจ้ดัทาํรายงาน
ตามแผนป้องกนัการทุจรติ ระยะที9 1 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – มนีาคม พ.ศ.2565) โดย
ไดด้ําเนินงานและมขีอ้เสนอแนะผลจากการ ดําเนินงาน ดงัรายการที9ไดจ้ดัขึ8น และรายงานตาม
วตัถุประสงคแ์ผนการป้องกนัการทุจรติ ใหก้บัผูบ้รหิารไดร้บัทราบ เพื9อการ พฒันาปรบัปรงุการการ
กํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาให้มี
ประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิลมากยิ9งขึ8น  

โรงเรยีนสมเสม็ดวทิยา มวีสิยัทศัน์ “ภายในปี 2566 นักเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา ผูบ้รหิารและครูเป็นผูนํ้าวชิาการ มกีารกระจายอํานาจการบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม 
และชุมชนมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา น้อมนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  ในศตวรรษ
ที9 21    กลยทุธท์ี9 1 การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนดว้ยการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม 
มทีกัษะ อาชพี ทกัษะชวีติและคุณลกัษณะของผูเ้รยีนที9จําเป็นในศตวรรษที9 21  พฒันาหลกัสูตร
และกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี9เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เอื8อต่อการพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนรายบุคคล 
กลยทุธท์ี9 2 พฒันาคณุภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา สง่เสรมิ พฒันาคร ูผูบ้รหิารและบุคลากร
ทางการศกึษาใหเ้ป็นมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี สามารถใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื9อการ
บรหิารจดัการ การจดักระบวนการเรยีนการสอนที9เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และแสวงหาความรูไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพทาง โรงเรยีนจดัใหม้โีครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาลใน
สถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ”(โครงการโรงเรยีนสุจรติ) เพื9อวางรากฐานการปลูกจติสาํนึกความ
ซื9อสตัยส์ุจรติ ใหก้บันักเรยีน ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษาทุกคนใน โรงเรยีนเอกสาร
ฉบบันี8 จดัทาํขึ8นเพื9อรายงานผลการดาํเนินงานตามแนวทางการดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนสจุรติ
ใหบ้รรลุตาม วตัถุประสงค ์ 

โรงเรยีนสมเสมด็วทิยา  
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สารบญั  
 

เรื&อง             หน้า  
 
ความเป็นมาของโครงการโรงเรยีนสจุรติ โรงเรยีนโรงเรยีนสมเสมด็วทิยา       1 
กจิกรรมที9ดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2565           1 
รายงานการกาํกบัตดิตามการดาํเนินการป้องกนัการทุจรติของโรงเรยีนสมเสมด็วทิยา   2 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดอืน    
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ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสจุริต 

โรงเรียนสมเสมด็วทิยา สาํนักเขตพื;นที=การศึกษามธัยมศึกษาบรีุรมัย ์

------------------------------------------------------------------ 
โรงเรยีนสมเสมด็วทิยา ไดเ้ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล

ในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ”  (ภายใตช้ื9อ “โรงเรยีนสุจรติ”) เมื9อปีพ.ศ. 2560 จนถงึปัจจุบนั
เพื9อใหผู้บ้รหิาร ครู นักเรยีนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดเ้ขา้ร่วม โครงการฯ ตามปฏญิญาโรงเรยีน
สุจริต (UprightSchool Declaration) โดยใช้ข้อความว่าคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
นักเรยีนของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั 8นพื8นฐานขอใหค้ํามั 9นสญัญาต่อพนัธกรณีในการ
ต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ ดว้ยการขบัเคลื9อนโครงการ“โรงเรยีนสจุรติ”ดงันี8  

1.  เราจะรว่มกนัป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ  
2.  เราจะปลกูฝังคา่นิยมความซื9อสตัยส์จุรติใหเ้ป็นวถิชีวีติในโรงเรยีนและชมุชน  
3.  เราจะสรา้งเครอืขา่ยความซื9อสตัยส์จุรติระหวา่งโรงเรยีนและชมุชนใหเ้ป็นรปูธรรมและ

มคีวามยั 9งยนืทั 8งหมดนี8 เพื9อ ธาํรงชาตไิทยใหส้ถติเสถยีรสถาพร ตลอดจริฐัติกิาล 
ปฏณิญาทั 8ง 3 ขอ้นํามาซึ9งการดําเนินงานตามโครงการฯ ดว้ยวตัถุประสงค์ เพื9อปลูกฝัง

คุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจรติให้เกิดแก่ผู้เรยีน คอื มทีกัษะกระบวนการคดิ มวีนิัย 
ซื9อสตัยส์จุรติ อยูอ่ยา่ง พอเพยีง และมจีติสาธารณะ  

 

กิจกรรมที=ดาํเนินการใน ปีงบประมาณ 2565  
 

โดยการดาํเนินงานตามกจิกรรมดงัต่อไปนี8  
1.1 กจิกรรมการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานหน่วยงานภาครฐั  
1.w กจิกรรมคา่ยคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน  
1.x กจิกรรมตกับาตรทุกวนัพระ  
1.y กจิกรรมฟื8นฟูศลีธรรมโลก 
{.| คา่ยยวุชนคนคณุธรรม (โครงการโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ.(มลูนิธยิวุสถริคณุ) 
1.6 กจิกรรมขบัเคลื9อนหลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา 
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รายงานการกาํกบัติดตามการดาํเนินการป้องกนัการทุจริตของโรงเรียนสมเสม็ดวทิยา  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ตลุาคม 2564 – กนัยายน 2565)  
สร้างค่านิยมในความซื&อสตัยส์จุริต มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ปฏิบติังาน 
 

ที& โครงการ/กิจกรรม 

สถานะของการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการ ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง 
กาํหนด

/  
ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง 
ดาํเนินการ 

ดาํเนิน 
การ
แล้ว
เสรจ็ 

1. การประเมนิ
คณุธรรม  
และความโปรง่ใส
ใน  
การดาํเนินงาน
หน่วย  
งานภาครฐั 

 🗹  โรงเรยีนไดบ้รหิารจดัการ 
โรงเรยีนตามมาตรฐาน โรงเรยีน
สจุรติ รวมถงึการ ดาํเนินงาน
จดัทาํเอกสารเพื9อ รบัการประเมนิ
ผูม้สีว่นไดส้ว่น เสยีภายในและ
ภายนอก เพื9อเผยแพรต่่อ
สาธารณะชนเพื9อ แสดงถงึความ
โปรง่ใสในการ ใหบ้รกิารและการ
ดาํเนินงาน ผลผลิต รอ้ยละ }| 
ของ บุคลากรเขา้ใจในการบรหิาร 
งานตามโครงการโรงเรยีน สจุรติ  
ผลลพัธ ์อยูใ่นระหวา่งการ 
ดาํเนินงาน 

คณะทาํงาน
โรงเรยีน
สจุรติ   
คณะครทุูก
คน 

2.  กจิกรรมคา่ย
คณุธรรมจรยิธรรม
นกัเรยีน ประจาํปี
การศกึษา w|~| 

  🗹 โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมคา่ย
คณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนทุก
ระดบัเพื9อปลกูฝังใหน้กัเรยีนเกดิ 
คณุลกัษณะ 5 ประการของ 
โรงเรยีนสจุรติ ดาํเนินชวีติโดย ยดึ
หลกัปฏบิตัทิี9ดงีามทั 8งที9 บา้นและที9
โรงเรยีน กจิกรรมที9 จดัขึ8นถอืเป็น
การป้องกนั  
การทุจรติ คณุลกัษณะ 5 
ประการ ผลผลิต รอ้ยละ 100 
ของนกัเรยีนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเรื9องคณุธรรมความ
ซื9อสตัยส์จุรติ คณุลกัษณะที9ด ี5 
ประการ ผลลพัธ ์นกัเรยีนรอ้ย

กลุม่สาระ
การเรยีนรู้
สงัคมศกึษา
ฯ และ 
คณะครทุูก
คน 
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ละ 100 เขา้ใจหลกัคณุธรรมใน
ชวีติประจาํวนัมากขึ8น 

 

ที& โครงการ/กิจกรรม 

สถานะของการดาํเนินการ 

รายละเอียดการ
ดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ยงัไม่ถึง 
กาํหนด/  
ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง 

ดาํเนินการ 
ดาํเนิน 

การแล้ว

เสรจ็ 

3.  กจิกรรมตกับาตรทุก

วนัพระ 

  🗹 ดาํเนินงานจดักจิกรรมตกั
บาตรทุกวนัพระ โดย
นิมนตพ์ระสงฆ ์มารบั
บณิฑบาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ในชว่งเชา้ก่อน
เขา้แถวเคารพธงชาต ิ
ผลผลิต รอ้ยละ }� ของ 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในเรื9องของ
การ บรจิาคทาน อนัเป็น
คณุธรรมพื8นฐาน 
ผลลพัธ ์รอ้ยละ }� เขา้ใจ
ในบทบาทและหน้าที9ของ
ชาวพทุธที9ด ี

กลุม่สาระ
การเรยีนรู้
สงัคมศกึษา
ฯ และ 

คณะครทุูก
คน 

4. กจิกรรมฟื8นฟูศลีธรรม

โลก 

 🗹  ดาํเนินการจดักจิกรรม
โดยมนีกัเรยีนชมุนุมเดก็ดี
วสีตาร ์เดนิทางบอกบุญ
ยงัสถานที9ต่าง ๆ และนํา
เงนิบรจิาคที9ไดท้ั 8งหมด
ทอดถวาย ณ วดัอนามยั
ซึ9งอยูใ่กลช้ดิกบัโรงเรยีน
มากที9สดุ 
ผลผลิต รอ้ยละ }| ของ 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในเรื9องของ
การ บรจิาคทาน อนัเป็น
คณุธรรมพื8นฐาน 
ผลลพัธ ์รอ้ยละ }� 

กลุม่สาระ
การเรยีนรู้
สงัคมศกึษา
ฯ และ 

คณะครทุูก
คน 
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เขา้ใจในบทบาทและ
หน้าที9ของชาวพทุธที9ด ี
 

 

ที& โครงการ/กิจกรรม 

สถานะของการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการ ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง 
กาํหนด

/  
ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง 
ดาํเนินการ 

ดาํเนิน 
การ
แล้ว
เสรจ็ 

5. คา่ยยวุชนคน
คณุธรรม 
(โครงการโรงเรยีน
คณุธรรม สพฐ. 
(มลูนิธยิวุสถริคณุ) 

  🗹 โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมคา่ย
คณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนทุก
ระดบัเพื9อปลกูฝังใหน้กัเรยีนเกดิ 
คณุลกัษณะ 5 ประการของ 
โรงเรยีนสจุรติ ดาํเนินชวีติโดย ยดึ
หลกัปฏบิตัทิี9ดงีามทั 8งที9 บา้นและที9
โรงเรยีน กจิกรรมที9 จดัขึ8นถอืเป็น
การป้องกนั  
การทุจรติ คณุลกัษณะ๕ 
ประการผลผลิต รอ้ยละ �� 
ของนกัเรยีนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเรื9องคณุธรรมความ
ซื9อสตัยส์จุรติ คณุลกัษณะที9ด ี5 
ประการ ผลลพัธ ์นกัเรยีนรอ้ย
ละ 100 เขา้ใจหลกัคณุธรรมใน
ชวีติประจาํวนัมากขึ8น 

กลุม่สาระ
การเรยีนรู้
สงัคมศกึษา
ฯ และ 
คณะครทุูก
คน 
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6. กจิกรรมขบัเคลื9อน
หลกัสตูรตา้นทุจรติ
ศกึษา 

  🗹 โรงเรยีนไดนํ้าหลกัสตูรตา้น 
ทุจรติมาบรูณาการในวชิา 
หน้าที9พลเมอืงเพิ9มเตมิกบั 
นกัเรยีนชั 8น ม. 1 – ม.6  
และสอดแทรกในการจดั  
กจิกรรมชั 9วโมงพบครทูี9ปรกึษา 
และการประชมุระดบั  
ผลผลิต รอ้ยละ 100  
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
เรื9องการตา้นทุจรติและ  
นกัเรยีนเขา้ใจเกี9ยวกบั  
แนวทางตา้นทุจรติ  
ผลลพัธร์อ้ยละ 100  
นกัเรยีนเขา้ใจเกี9ยวกบัแนว 
ทางการตา้นทุจรติ 

คณะครทุูก
คน 
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พฒันาเครื&องมือและระบบการบริหารงานเพื&อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

 

ที& โครงการ/กิจกรรม 

สถานะของการดาํเนินการ 

รายละเอียดการ
ดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง  
กาํหนด
/  
ยกเลิก 

อยู่

ระหว่าง 

ดาํเนิน

การ 

ดาํเนิน

การ 

แล้ว

เสรจ็ 

1.  กจิกรรมการจดัทาํ
คูม่อื เกี9ยวกบัการ
ปฏบิตังิาน เพื9อ
ป้องกนัผลประโยชน์ 
ทบัซอ้นของ
ขา้ราชการ 

  🗹 การจดัทาํคูม่อื
เกี9ยวกบัการ 
ปฏบิตังิานเพื9อป้องกนั 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น
ของ ขา้ราชการ มี
ประชาสมัพนัธ ์ใหก้บั
บุคลากรภายในหน่วย 
งานและประกาศบน 
website  ของโรงเรยีน  
ผลผลิต รอ้ยละ 80 
ของ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในคูม่อืเกี9ยวกบัการ
ปฏบิตังิานเพื9อป้องกนั 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น
ของ ขา้ราชการ  
ผลลพัธ ์รอ้ยละ 90 ได้
รว่ม จดัทาํคูม่อืเกี9ยวกบั
การปฏบิตั ิงานเพื9อ
ป้องกนัผลประโยชน์ ทบั
ซอ้นของขา้ราชการ 

คณะทาํงาน  

โรงเรยีนสจุรติ   

คณะครทุูกคน 
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เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กบับคุลากรทุกภาคส่วน 

 

ที& โครงการ/กิจกรรม 

สถานะของการดาํเนินการ 

รายละเอียดการ
ดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง  
กาํหนด
/  
ยกเลิก 

อยู่

ระหว่าง 

ดาํเนิน

การ 

ดาํเนิน

การ 

แล้ว

เสรจ็ 

1.  กจิกรรมเสรมิสรา้ง  
ความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้น การต่อตา้นการ
ทุจรติให ้คณะครู
บุคลากรและ  
นกัเรยีนในโรงเรยีน  

  🗹 มกีารจดักจิกรรม
เสรมิสรา้ง ความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการ ต่อตา้น
การทุจรติใหค้ณะคร ู
บุคลากรและนกัเรยีนใน  
โรงเรยีนในภาคเรยีนที9 2 
ปี การศกึษา 2565 ใน
การ ประชมุประจาํเดอืน
โดยการ ทบทวนและ
สรา้งแนวทางการ ปฏบิตัิ
ตนที9ดงีาม  
ผลผลิต รอ้ยละ 80 
ของ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
เรื9องการต่อตา้น การ
ทุจรติ  
ผลลพัธร์อ้ยละ 80 คณะ
คร ูบุคลากรและนกัเรยีนมี
ความรู ้ความเขา้ใจเรื9อง
การต่อตา้น การทุจรติ 

คณะทาํงาน  

โรงเรยีน
สจุรติ   

คณะครทุูก
คน 
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สรปุโครงการ/กิจกรรมที&กาํหนดไว้ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.2565)  
 

ประเดน็ 
ยทุธศาสตร ์ 

ชื&อโครงการ  ความสาํเรจ็  
ของผลผลิต 

ความสาํเรจ็  
ของผลลพัธ ์

ผูร้บัผิดชอบ 

สรา้งคา่นิยมใน
ความ ซื9อสตัย์
สจุรติม ี 
คณุธรรม
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณใน 
การปฏบิตังิาน 

1.1 กจิกรรมการประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสใน
การดาํเนินงานหน่วยงาน
ภาครฐั  

85  กาํลงั
ดาํเนินการ  

คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

1.w กจิกรรมคา่ยคณุธรรม
จรยิธรรมนกัเรยีน  

100  100  คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

1.x กจิกรรมตกับาตรทุกวนั
พระ  

80  80 คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

1.y กจิกรรมฟื8นฟูศลีธรรมโลก 85 80  คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

{.| คา่ยยวุชนคนคณุธรรม 
(โครงการโรงเรยีนคณุธรรม 
สพฐ.(มลูนิธยิวุสถริคณุ) 

90 100  คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

{.~ กจิกรรมการขบัเคลื9อน  
หลกัสตูรตา้นทุจรติ 

100 100  คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

พฒันาเครื9องมอื
และ ระบบการ
บรหิารงาน เพื9อ
ป้องกนัการทุจรติ 
ในหน่วยงาน 

กจิกรรมการจดัทาํคูม่อื
เกี9ยวกบัการปฏบิตังิานเพื9อ
ป้องกนัผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ของขา้ราชการ 

80  90 คณะทาํงาน ฯ  
และคณะครทุูกคน 

เสรมิสรา้งองค์
ความรู ้ดา้นการ
ต่อตา้นการ ทุจรติ
ใหก้บับุคลากร ทุก
ภาคสว่น 

กจิกรรมเสรมิสรา้งความรู้
ความเขา้ใจดา้นการ ต่อตา้น
การทุจรติใหค้ณะ ครู
บุคลากรและนกัเรยีนใน
โรงเรยีน 

80 80 คณะทาํงาน
โรงเรยีน สจุรติ 
คณะครทุูกคน 

 รวม  87.50 90  
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คณุภาพ ระดบั 5 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที9กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารฯ แลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 85 
ขึ8นไป 

  
 หมายเหต ุเกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ  
ช่วงคะแนน      ระดบัคณุภาพ  
    5  โครงการบรรลุเป้าหมายตามที 5กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารฯ แลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 85 
ขึJนไป     
    4  โครงการบรรลุเป้าหมายตามที 5กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารฯ แลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 80 - 
84    
    3 โครงการบรรลุเป้าหมายตามที 5กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารฯ แลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 75 – 
79  
    2  โครงการบรรลุเป้าหมายตามที 5กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารฯ แลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 70 – 
74  
    1  โครงการบรรลุเป้าหมายตามที 5กาํหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารฯ แลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 65 – 
64  

 
จากตารางขา้งต้นสรุปได้ว่า โรงเรยีนได้บรหิารจดัการโรงเรยีนตามมาตรฐานโรงเรยีน

สุจริตรวมถึงการดําเนินงานจดัทํา เอกสารเพื9อรบัการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกเพื9อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื9อแสดงถึงความโปร่งใสในการ ให้บริการและการ
ดําเนินงาน ผลผลติ รอ้ยละ }� ของบุคลากรเขา้ใจในการบรหิารงานตามโครงการโรงเรยีนสุจรติ 
ผลลพัธ ์รอ้ยละ 90 ของบุคลากรเขา้ใจในการบรหิารงานตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ    
 โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมอบรมกจิกรรมค่ายคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน ในทุกระดบัชั 8น เพื9อ
ปลูกฝังคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจรติ ใหเ้กดิแก่ ครแูละนักเรยีน ผลผลติ รอ้ยละ 100   
ของเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื9อง การสรา้งสํานึก พลเมอืงด ีมคีุณลกัษณะที9ด ี5 ประการคอื มี
ทกัษะกระบวนการคดิ มวีนิยั ซื9อสตัยส์จุรติ อยูอ่ยา่งพอเพยีง และมจีติสาธารณะ ผลลพัธ ์นกัเรยีน
รอ้ยละ 100 เขา้ใจหลกัคณุธรรม จรยิธรรในชวีติประจาํวนัมากขึ8น  

กจิกรรมตกับาตรทุกวนัพระ  ผลผลติ ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในเรื9องของหน้าที9ชาวพุทธ  ผลลพัธ์ รอ้ยละ 80  กจิกรรมที9จดัขึ8นถอืเป็นการป้องกนัการ
ทุจรติ คุณลกัษณะ 5 ประการ มกีารปลูกฝังค่านิยมที9ดงีาม ตามคุณลกัษณะ 5 ประการใหเ้กดิแก่
บุคลากรทั 8งหมดในโรงเรยีน  

กจิกรรมฟื8นฟูศลีธรรมโลก มผีลผลติ รอ้ยละ 85 นกัเรยีน คณะคร ูและบุคลากร มคีณุธรรม 
จรยิธรรม ความเสยีสละ ซึ9งเป็นคณุธรรมเบื8องตน้ โดยมผีลลพัธ ์รอ้ยละ }� 

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.(มูลนิธยิุวสถริคุณ)  มผีลผลติ 
รอ้ยละ 90 นักเรยีนไดร้บัการปลูกฝังจติสาํนึก และคุณลกัษณะชาวพุทธที9ด ีมคีวามซื9อสตัย ์สุจรติ 
โดยมผีลลพัธ ์รอ้ยละ 100 

กิจกรรมการจดัทําคู่มอืเกี9ยวกบัการปฏิบตัิงานเพื9อป้องกนั ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
ขา้ราชการ ผลผลติ รอ้ยละ 80 ไดร้่วมจดัทําคู่มอืเกี9ยวกบัการปฏบิตังิานเพื9อป้องกนัผลประโยชน์
ทบั ซอ้นของขา้ราชการกจิกรรมการจดัทาํคูม่อื เกี9ยวกบัการปฏบิตังิานเพื9อป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซ้อนของขา้ราชการการจดัทํา คู่มอืเกี9ยวกบัการปฏบิตังิานเพื9อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
ขา้ราชการ         มปีระชาสมัพนัธใ์หก้บับุคลากรภายในหน่วยงานและ ประกาศบน website ของ
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โรงเรียนผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในคู่มือเกี9ยวกับการ
ปฏบิตังิาน เพื9อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นของขา้ราชการ   

 

 


