
 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันการทุจริต   

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านสบกอน   
อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนบ้านสบกอน 
ที ่         / 2563 วันที่    25   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 
 
        ข้าพเจ้านางสัมพรรณ์  ไชยโย  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านสบกอน  ข้าพเจ้าได้
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงาน และร่วมกับคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  จึงจัดท า
รายงานโครงการ ดังมีรายละเอียดที่แนบมาด้วย            
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
          (นางสัมพรรณ์  ไชยโย) 
           ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสบกอน 
 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 
                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                                  (นายธวัชชัย  ยวงค า) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 
 
 
 



ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  11,000   บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ไว้ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานด้าน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ในมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้
ผู้เรียนเป็นคนดีและมีความรู้ โรงเรียนบ้านบ้านสบกอนได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ 
โรงเรียนวิถีพุทธขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตน
ตามแนววิถีพุทธศาสนา และกล่อมเกลาความประพฤติให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
        2. เพ่ือให้นักเรียน น าหลักธรรมค าสอนและวิถีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ 
                 นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 
 



 
4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน 

  นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

2. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน   นางกัลยา  ณ น่าน 
3. กิจกรรมธนาคารความดี   นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

4.กิจกรรมลูกเสือ   นายเสนอ  นิลคง 

5.กิจกรรยุวกาชาด   นางรัชนี  สองค าชุม 
6.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  11,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
นักเรียน 

10,000    

2. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน -    

3. กิจกรรมธนาคารความดี 500    
4.กิจกรรมลูกเสือ -    

5.กิจกรรยุวกาชาด -    

6.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 500    
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ ด ารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       2. ชุมชนมีความสงบสุข 



 
         แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                                    
1.  ชื่อกลยุทธ์ 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,5 
2.  ชื่อโครงการ 
     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.  เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
                 นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
4.  กิจกรรม / ผลการด าเนินงาน 
           นักเรียนทุกคนได้เข้าค่ายคุณธรรม เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ 
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
 5.  ผลงานที่ประสบความส าเร็จจากโครงการ (Best practice)  หรือที่ได้รับรางวัล (อาจเป็นบุคคลหรือ
โรงเรียน) 
         ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   โครงงานคุณธรรม  แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
6.  ปัญหาอุปสรรค 
         -           
7.  ข้อเสนอแนะ 
             ควรจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8.  แบบรูปภาพกิจกรรม 1 – 5  รูป 
              ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนบ้านสบกอน 
ที ่      / 2563 วันที่    28   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานผลโครงการโรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 
 
        ข้าพเจ้านายเสน่ห์  วรสนัติวงศ์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของโรงเรียน
บ้านสบกอน  ข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงาน และร่วมกับคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว  จึงจัดท ารายงานโครงการ ดังมีรายละเอียดที่แนบมาด้วย            
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
          (นายเสน่ห์ วรสันติวงศ์) 
           ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสบกอน 
 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                                   (นายธวัชชัย  ยวงค า) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 
 
 



ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ      มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1-3 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,5 
ลักษณะของโครงการ  ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านสบกอน 
งบประมาณ  5,000   บาท 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

             ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
โรงเรียนบ้านสบกอน  ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”   ได้ด าเนินการตรมยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและนักการของโรงเรียนบ้านสบกอน  ให้เกิด
คุณลักษณะ  
5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและ 
จิตสาธารณะ  โดยการด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน   ด้านการป้องกัน   
ด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่าย  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

2. วัตถุประสงค์    
           2.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
           2.2  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสุจริต  ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
และต่อต้านการทุจริต 

3. เป้าหมาย  
            3.1 ด้านปริมาณ 
                  -  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ป.ป.ช.น้อย และป.ป.ช.ชุมชน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านสบกอน 
จ านวน  135 คน 
                  -  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน  จ านวน   408 คน เข้าร่วมกิจกรรม  



           3.2 ด้านคุณภาพ 
                     นักเรียน  ครู ผู้บริหาร  นักการโรงเรียนบ้านสบกอนมีความสุจริตทุกคน  มีทัศนคติและ
ค่านิยม  
ไม่ยอมรับการทุจริต  ตระหนัก  เข้าใจ  คิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  มีค่านิยมที่ถูกต้อง รังเกียจ 
คนโกง พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 

4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ  
5 ประการ โรงเรียนสุจริต 

  นางภัคจิรา  มหานิล 

2. กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและ
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 

  นางสาวกานต์รวี  เทียนงาม 

3. กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย   นายเสนอ  นิลคง 
4.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   นางสาวอรุณประไพ  ศรีจันทร ์

 

5.  งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน  5,000 บาท  
                           เงินรายได้สถานศึกษา              เงนิรายได้อุดหนุน                               

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

จ าแนกรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ 
โรงเรียนสุจริต 

5,000    

2. กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและประกาศ
เจตนารมณ์สุจริต 

-    

3. กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย -    

4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี -    

6. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม -    
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1) เชิงปริมาณ 
    1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 



    1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
2) เชิงคุณภาพ 
    2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ  ค่านิยมท่ี
ถูกต้อง สามารถน าความรู้ไปปลูกฝัง  ไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนบ้านสบกอน สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
        2. เกิดเครือข่ายชุมชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
                   โรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 
1.  ชื่อกลยุทธ์ 
      กลยุทธ์หลักของโรงเรียน ข้อที่ 1,5 
2.  ชื่อโครงการ 
      โรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ 
                  -  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ป.ป.ช.น้อย และป.ป.ช.ชุมชน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านสบกอน 
จ านวน  135 คน 
                  -  นักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน  จ านวน   408 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
          3.2 ด้านคุณภาพ 
                     นักเรียน ครู ผู้บริหาร นักการโรงเรียนบ้านสบกอน มีความสุจริต มีทัศนคติและค่านิยม  
ไม่ยอมรับการทุจริต  ตระหนัก  เข้าใจ  คิดอย่างมีเหตุผล  มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  มีค่านิยมที่ถูกต้อง รังเกียจ 
คนโกง พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 
4.  กิจกรรม / ผลการด าเนินงาน 
           นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนใจ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
5.  ผลงานที่ประสบความส าเร็จจากโครงการ (Best practice)  หรือที่ได้รับรางวัล (อาจเป็นบุคคลหรือ
โรงเรียน) 
         บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  แฟ้มผลงานของนักเรียน 
6.  ปัญหาอุปสรรค 
         นักเรียนบางคนยังขาดทักษะกระบวนการคิด           
7.  ข้อเสนอแนะ 
         ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้นักเรียนด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย 
8.  แบบรูปภาพกิจกรรม 1 – 5  รูป 
      ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


