
รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ผลการดำเนินงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1.  การประชุมผู้ปกครอง    ช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน 
ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณจาก
เงินอุดหนุนและเงินอื่นๆของโรงเรียน
แก่ผู้ปกครอง  

 

   
 

 √ 

2.  การประชุม
คณะกรรมการการ
สถานศึกษา  

ช้ีแจงรายละเอียดการดำเนินงาน ผลงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุน
และเงินอื่นๆจากแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนแก่สมาชิกคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
  

 √ 

3. วิทยากรอบรมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม   

 ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กและ
เยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใช้ในการ
ดำเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็น
การส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มี
ความพร้อมและรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของ สังคมปัจจุบัน สร้าง
ความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทาง
จิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรม
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปลูกจิตสำนึก เด็กและเยาวชน ให้ทำ
ความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และส่ิง
เสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก 
อบายมุขท้ังหลาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

√  



แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

กิจกรรมโรงเรียนและบุคคลากรลงสู่นักเรยีน 

ผลการดำเนินงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. โรงเรียนสุจริต   โครงการ “โรงเรียนสุจริต” นี้ เป็นโครงการ
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นถึง
ความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล 
คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบช่ัวดี การภูมิใจ
ในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึง
การเติบโตไปเป็นคนเก่งท่ีไม่โกงโดยการเน้น
ทักษะ 5 ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์
รัปชัน การเรียนการสอน แบบดังกล่าว เริ่ม
ขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ 
อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน 
อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อ
เด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของ
สังคมท่ีใหญ่ขึ้นได้  
 

√  

2.  โรงเรียนสีขาว   
 

     ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่
เยาวชนกำลังเป็นปัญหาท่ีนับวันจะทวี
ความรุนแรงขึ้น ซึ่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน ทำให้ไร้อนาคตและทำ
ให้สังคมมีปัญหา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะ
เป็นภาระของประเทศชาติท่ีจะต้อง
แก้ปัญหา นอกจากปัญหายาเสพติดแล้ว
ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ท่ีได้แพร่ระบาดเข้าสู่
สถานศึกษาอีกหลายเรื่องจนเป็นท่ีน่า
ห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่น
การพนัน รวมไปถึงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีไม่
เหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมของ
เยาวชนเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไม่พึง
ประสงค์ตลอดจนปัญหาการทะเลาะ
วิวาท อันก่อให้เกิดความเสียหายและ
ความเดือดร้อนให้แก่คนท่ัวไปในสังคม  
     ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นได้รับการ
ดูแลและป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น    

√  



แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

กิจกรรมโรงเรียนและบุคคลากรลงสู่นักเรยีน 

ผลการดำเนินงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

  เพื่อเป็นแนวดำเนินการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด การพนัน ส่ิงไม่
เหมาะสมและการทะเลาะวิวาทท่ีจะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนวางแนวปฏิบัติ
ในการให้ความช่วยเหลือโดยระดมความ
ร่วมมือจากบ้านและชุมชนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน  
  

  

3. โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ   

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการ
ดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
เดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา ดิศกุล) 
ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กล
ยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดย
ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้การพัฒนา
คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมี
ความจำเป็นมากจึงได้จัดทำโครงการ 
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ”ขึ้น 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้   

√  



แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

กิจกรรมโรงเรียนและบุคคลากรลงสู่นักเรยีน 

ผลการดำเนินงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
  

  

4. ค่ายอบรมคุณธรรม  
 จริยธรรม 

     ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง
และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตท่ี
ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
สภาพแวดล้อมและเปล่ียนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไร้พรมแดนและปัญหาการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  
ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
สังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ให้หลงผิดและมี
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนขาดระเบียบวินัยซึ่งทำ
ให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชน
ในสังคมท่ีจะต้านทานกับปัญหา ต้องขาด
ความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคม
ตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ 
สำหรับประชาชนท่ัวไป ได้แก่ปัญหาการ
ทำงานท่ีไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคี
ในองค์กร เป็นต้น  
 

√  

5. เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ม.1-3  
 

     งานลูกเสือโรงเรียน เป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551กำหนดให้สถานศึกษา
จะต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
กระบวนการลูกเสือ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองท่ีดี   

√  



แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

กิจกรรมโรงเรียนและบุคคลากรลงสู่นักเรยีน 

ผลการดำเนินงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

  โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา มุ่งพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง 
ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เป็นบุคคลท่ี
มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้
เป็นปัญหาต่อสังคม ดำรงชีวิตอย่างมี
ความหมายและมีความสุขในสังคม ให้
ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และร่วมทำงานกับ
ผู้อื่น โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 20 
ช่ัวโมงต่อภาคเรียน และ 40 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา มีกิจกรรมวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมวันสมเด็จพระ
มหาธีรราช ร.6 และกิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งครั้ง ครั้งหนึง่ให้อยู่ค่ายพักแรม
อย่างน้อยหนึ่งคืน พฒันาห้องลูกเสือ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดเก็บส่ือ
และวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
ลูกเสือโรงเรียน  
  

  

6.  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
ระเบียบวินัยนักเรียน 

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่องหลัก
ประชาธิปไตย การรู้จักและปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ี รวมถึงการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 

 √ 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

ระหว่างโรงเรียนกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โรงเรียนสุจริต  
  

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

2   โรงเรียนสีขาว  
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

3   โรงเรียนคุณธรรม 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

4 ค่ายอบรมคุณธรรม  
  จริยธรรม 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

5   ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
  ม.1-3  

 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

6 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและระเบียบ
วินัยนักเรียน 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  √ 

7 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

8 การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

9 การจัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างการจัดหาพัสดุ 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย √  

 
 
 
 
 



 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


