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       อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 



 
คำนำ 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสรา้ง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ มุ่งตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12    
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560–2579) และรายงาน
ผลโครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพานพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบดว้ยสาระสำคัญ คอื การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต”    การดำเนินกิจกรรม และการปลูกฝังนกัเรียนให้มีทักษะกระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสัตยส์ุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความรว่มมือในการจดัทำรายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนพานพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 
 
 
                                                                                                                        โรงเรียนพานพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                       ผลการดำเนินกิจกรรม 
 

1) ประชุมการดำเนินโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโรงเรียน 
๓) ชี้แจงการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และชุมชน 
    ( โดยผา่นระบบสภานักเรียน) 
มีหน้าที่อะไรบ้าง  
  ๑.นักเรียนสามารถกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันการทุจริต  

๒. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจรติ  
๓. นักเรียนช่วยกันสอดสอ่งดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

( โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ)  
มีหน้าที่อะไรบ้าง   
  1. ชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจรติ  

2. ชุมชนสรา้งทัศนคติ คา่นิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลตุามคุณลักษณะของโรงเรียน สุจริต  
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจรติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กับกลุ่มการงานบริหารกิจการนกัเรียน  เช่น 
-โครงการลกูเสือต้นแบบ 
-โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการเรียนวิถีพทุธ 
-โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
-โครงการห้องเรียนสีขาว  
-โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  
-โครงการพัฒนาระบบสภานักเรียน 
-โครงการวันสำคัญทางศาสนา 

๕. การส่งเสริมการป้องกนัการทุจริตในกลุ่มงานตา่งๆของโรงเรียน  

6)  การนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลโรงเรียนในโครงการ  
๗) ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 
    7.1 ผลที่เกิดกับคร ู
          -คณะครูมีความตระหนักในการดำเนินโครงการและนำมาใชใ้นการปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จในด้านการ
ดำเนินงานของโรงเรียน และได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรต ิ
    7.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน 

1. ภาพโดยรวมนักเรียนดีขึ้น มีความเป็นระเบียบวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตั้งไว้  
2. นักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยูอ่ย่าง

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
   7.3 ผลที่เกดิกับชุมชน 
          1. เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตให้เข้มแข็งขึ้น 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของทางโรงเรียน และมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานภายในโรงเรียน  
และสนับสนุนทรัพยากรทางทางด้านตา่งๆให้กับโรงเรียนมากยิ่งข้ึน 

 
 

 



ภาพการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

กิจกรรมของทางโรงเรียน 

 
 

 

            

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ 
 
          

        
                    
 

 
 

                 

    

  
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 
 
 

 

 

 
          
 
 
 
 
 



   
 

         กิจกรรมลูกเสือต้นแบบ(เสริมสรา้งวินัยและคุณธรรม) 
 

                                     
 

          
 
 
 
 
 
 
                 
      
 
 
 
 
 



งานสภานักเรยีนและประชาธิปไตย 
 
 
 
 
                          

  
 

 
          
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

          
 

                 
                     
 
 

การนิเทศตรวจสอบภายในกลุ่มบริหาร
การงบประมาณ จาก สพม.หนองคาย 



 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

                        
 
 
 
 
 

การมอบเกียรติบัตรส่งเสริมให้ทำความดีทั้งด้าน
วิชาการและคณุธรรม จริยธรรม 



กิจกรรมห้องเรียนสีขาวห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
 
 
 
 

                  
             

                                         
 
 
 

บุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลยกย่อง 

ทางวิชาชีพครูในงานวนัคร ู

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
                         

 

ผลงานภาคภูมิใจ 
 

องค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ระดับ A (Very Good Awards) 
 



                                       

          
 
         
 

 
 
 
 

ผลงานด้านนวัตกรรมและสถานศึกษาปลอดภัย 
“ดีเด่น” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ละครเยาวชนสร้างสรรค์ ระดับมัธยม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เรื่อง เงินบุญ การประกวดกิจกรรมละครเยาวชนสร้างสรรค์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

 

รางวัลโรงเรยีนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 



                
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปงีบประมาณ 25๖๔ 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ภาคผนวก 
                                         - โครงการ 
                  - คำสั่ง 
                  - การประเมินควบคุมภายใน 
                 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ      โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน                ด้านนโยบายทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      ใหม่   ต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย ศธ.        ข้อ1  ข้อ2 ข้อ3   ข้อ4    ข้อ5    ข้อ 6   
                                                   ข้อ7  ข้อ8 ข้อ9   ข้อ10  ข้อ11  ข้อ12   

สนองนโยบาย สพฐ.           1    2.1 2.2 2.3 2.4 3.1  3.2 3.3 3.4  
                                                  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  

สนองกลยุทธ์ สพม.นค.         1.1  1.2 1.3  1.4  1.5  1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
                                                        3.1  3.2 3.3   3.4  3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4  
                                                        5.1  5.2 6.1  6.2   6.3 6.4                              

สนองกลยุทธ์โรงเรียน           1.1 1.2  1.3 1.4  1.5 1.6 1.7  2.1 2.2  2.3 2.4  2.5 
                                            3.1 3.2  3.3 3.4  ๓.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 
                                            4.1 4.2  4.3 4.4  5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4                                             

สนองมาตรฐานการประกันฯ   1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1  1.2.2 1.2.3  1.2.4 
                                    2.1    2.2    2.3 2.4 2.5 2.63.1 3.23.3 3.4 3.5 

ผู้รับผิดชอบ        นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์, นางสาววานิสสา  วงศ์โยธา, นางสาวณัฐิชา  ทองยืน 
ระยะเวลาดำเนินการ        ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕  
........................................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภวิัฒน์  ความเจริญทางด้านวตัถุทำให้คนนิยมความสะดวกสบาย 
รวดเรว็ พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อม
โทรม  มีผลกระทบต่อจติใจ  และความประพฤตขิองเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  หากไมดู่แลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตสำนึก
ให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแลว้จะทำให้นักเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปญัหาความเดือดร้อนต่อสงัคมและประเทศชาติได้  และตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตราที่  ๖ การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามมาตรา ๒๓ การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย ต้อง
เน้นตามสำคัญทั้งความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
มาตรา ๒๔(๔) จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านตา่งๆ อย่างได้สัดสว่นสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมทีด่ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนพานพรา้วมีความตระหนักต้องในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจริต) โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมที่นักเรียนทำเป็นกิจวัตรประจำวัน 
เพื่อให้นักเรียน มีความซือ่สัตย์ สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ โดยให้ความสำคัญในหลักคำสอน
ของพระพุทธศาสนา  หา่งไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงการปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตที่
ถูกต้องของนักเรียน สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญการเสริมสรา้งคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสจุริต” ต่อไป 
 
 
 
 
 



2.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียน  

๒.๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติ     
มิชอบ  โดยสร้างเครือข่ายในชุมชน  ในสังคมในการต่อต้านการทจุรติทุกรปูแบบ 
          ๒.๓ เพื่อยกระดบัการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพิ่มค่าการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA Online ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
          ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     ๓.๑.๑  คร ูบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนโรงเรียนพานพรา้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๐  มีความซื่อสัตย์   
สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากอบายมุขและป้องกันการทุจรติทุกรูปแบบ 

๓.๑.๒ ครู บุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนโรงเรียนพานพรา้ว  คดิเป็นร้อยละ ๙๐  มีวินัย ความ
รับผิดชอบ รู้จกัเสียสละ มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

๓.๑.๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนมีพฤติกรรมยึดมั่นความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยมี
คุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจรติ การมีจติสาธารณะ ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง       
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

๓.๑.๔  คณะคร ูผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเพิ่ม
ค่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ มี
การปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  คร ูบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนโรงเรียนพานพรา้ว มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
๓.๒.๒ ครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มวีินัย มีความรับผิดชอบ รู้จัก

เสียสละ   มีจติอาสา และมีความภาคภูมใิจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
๓.๒.๓ นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีพฤตกิรรมอนัพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

                        ๓.๒.๔ นกัเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู ้ที่เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีคุณลกัษณะด้าน ทกัษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจติสาธารณะ ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้านการทจุริต 
๔. กิจกรรม ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ต.ค. ๒๕๖๔ นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมเนาว์ 

นางสาววานิสสา วงศ์โยธา  
นางสาวณัฐชิา  ทองยืน 

๒ จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ ต.ค. ๒๕๖๔ นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมเนาว์ 
นางสาววานิสสา วงศ์โยธา  
นางสาวณัฐชิา  ทองยืน 

    ๓ ประชุมครูในโรงเรียน ชีแ้จง มอบหมาย แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

      ต.ค. ๒๕๖๔     ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 



๔. กิจกรรม ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินงาน (ต่อ) 
 

ลำดับที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ ดำเนินงานผ่านกิจกรรม ๓ กิจกรรมหลกั 

  กิจกรรมเด่น 
-โครงการส่งเสริมทกัษะด้านดนตรี-นาฏศิลป ์
-โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพและการเรียนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
-โครงการ อย.น้อย 
-โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการต่อตา้นยาเสพติดในโรงเรียน 
-โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
โรงเรียน 
     เน้นคุณธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
-กิจกรรมยิ้มไหว้ทกัทาย น้องไหว้พี่  พี่รับไหว ้
-กิจกรรมจติอาสา 
-กิจกรรมอบรมจริยธรรม/มารยาทไทย 
-กิจกรรมนำหลักสตูรการต้านทจุรติมาใชใ้นการเรียน 
การสอน 
-กิจกรรมดูแลพื้นที่ทำความสะอาดในเขตรับผิดชอบ 
-กิจกรรมโตไปไม่โกงของหายได้คืน                  
     นำชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

พ.ย.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕ 
 

นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมเนาว์ 
นางสาววานิสสา วงศ์โยธา  
นางสาวณัฐชิา  ทองยืน 

๕ นิเทศ ติดตาม กำกับ แกป้ัญหา เพื่อให้การปฏิบัตงิาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ต.ค.๒๕๖๔-  
ก.ย.๒๕๖๕ 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
    และคณะครูทกุท่าน 

๖ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ
ตามลำดับ 

ก.ย.๒๕๖๕ นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมเนาว์ 
 

 

๕. งบประมาณดำเนินการ.......๑๐,๐๐๐.......บาท 
 
 
 



๖. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
    กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  
 

ท่ี รายการ จำนวน /หน่วย  ราคา /หน่วย  รวม /บาท  

๑ กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมเด่น ๒ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมที่ ๒  เน้นคุณธรรม ๒ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมที่ ๓  นำชุมชน ๒ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

 

๗. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มคีุณธรรม  
จริยธรรม  รอ้ยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนมีความซื่อสตัย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
ประพฤติตนตามหลักของค่านิยม ๑๒ ประการ และเป็น
คนดีของสังคมร้อยละ ๙๐ 
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” ร้อยละ ๙๐ 

๑. การสังเกต 
๒. จดบันทึก 
๓. สำรวจความพึงพอใจ 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบบันทึก 
๓. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
๘.๒ นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
๘.๓ นักเรียนรู้จกัปรับปรุงตนเองให้เข้ากับผู้อื่น มีจิตอาสา ไม่เห็นแก่ตัว และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๘.๔ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ปลอดจากอบายมุข และการทจุริตทกุรูปแบบ 
 
   

                                           ลงชื่อ                                          ผู้เสนอโครงการ 
                                               ( นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว ์) 
                                               ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนพานพร้าว 

 

   ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ                
                          ( นางวัชรีพร  ชัยจักร )                                  
                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
                                                                    

   ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( นายคมสัน  ชัยจกัร์ ) 

                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 



                
  

 
 

                 
                                                       คําสั่งโรงเรียนพานพร้าว 

       ที ่๐๔ /2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                                 “โรงเรยีนสุจริต” ระดับสถานศกึษา 

…...................................................................................................... 

เพื่อให้การดําเนินงานโครงการเสริมสรา้งคุณธรจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรยีนสุจริต” 
เป็นไปตามยุทธศาสตรพ์นัธกิจวตัถุประสงค์ขับเคลื่อนสู่โรงเรีนตลอดจนการบริหารจัดการการนิเทศกํากับติดตาม     
โรงเรียนสุจรติให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจรติสามารถเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณชนและขยายผลให้กับ   
เครือข่ายโรงเรียนสุจรติของแต่ละเขตพื้นที่การศกึษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรยีนสุจริต” ระดับสถานศกึษา ดังนี ้

1.  นายภุชงค์   ชานันโท ประธานกรรมการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
2.  นายคมสัน  ชัยจักร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน                        รองประธานกรรมการ 

          ๓.   นางสาววานิสสา วงศ์โยธา        หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
          4.   นายสุเมธ  ถาไชยลา               หัวหน้ากลุ่มการบริหารกจิการนักเรียน    กรรมการ 
          5.   นางนันธิยา  พูลเพิ่ม               หัวหน้ากลุ่มการบริหารวชิาการ             กรรมการ 
          6.   นางดรุณ ีไชยมานันท์              หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
          7.   นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน           ครู                                            กรรมการ 
          8.   นางสาวกมลรัตน์  ปะตังถาเน     ครู                                           กรรมการ 
          9. นายกิตตคิุณ  จันทะปิดตา           ครู                                           กรรมการ 
          ๑0. นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม               ครู                                           กรรมการและเลขานุการ 
          ๑1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์   คร ู                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๑2. นายวัชรพล  รกัษาภักดี            ครูอัตราจา้ง                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าที ่ดังนี้ 
   ๑. วางแผนพัฒนาโครงการ“โรงเรียนสุจรติ” ระยะสั้นระยะยาว 
           2. ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจรติ” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
           ๓. ส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
           ๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานโครงการ“โรงเรียนสุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   - ๒ - 
            

๕. สรุปรายงานผลการดาํเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาหนองคาย และสรุปผลประจำปี 
           ๖. อื่นๆที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการ“โรงเรียนสุจรติ” 
 

ทั้งนี้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่ ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

             
 

                                                                                  ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
         โรงเรียนพานพร้าว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖4 ด้วยวธิีการที่หนว่ยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมวีัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ภารกจิของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
          จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของ โรงเรียนพานพร้าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรการฐานละ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำน วยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   
 อย่างไรกด็ี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้ 
 งานวิชาการ 

1. ความเสี่ยงทีมีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1 การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อาจมีคุณภาพที่ลดลง  และนักเรียนขาดทักษะ

ปฏิบัติการด้านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 
- นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อที่จัดให้ 
- นักเรียนบางคนอาจปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย อาจมีสภาพแวดล้อมที่บ้านต่างกัน 
1.2  บางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่สามารถดำเนินการได้ 
๑.๓ การนิเทศภายในงานวิชาการขาดความต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)  

2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑ ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับริบทของรายวิชา 
2.2  วางแผนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะปฏิบัติในช่วงที่นักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียน 
2.3  ครูพัฒนาสื่อการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และจัดช่องทางเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.4  มีการปรับกิจกรรมและเพิ่มทางเลือกให้นักเรียนมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้ 
2.5  เตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ 
                  ๒.๖  จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานรว่มกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 

                                                           ลายมือชื่อ                                
  (นายคมสัน  ชัยจักร์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
 วันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 การประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 
 



แบบ ปค.4 
โรงเรียนพานพร้าว 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     ผู้บริหารสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที ่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้ความสำคัญกับ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล
และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน บุคลากรเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างของ
องค์กร  
 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

     โรงเรียนมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนสอดคลอ้งและ
เชื่อมโยงกันในการดำเนินงานให้สำเร็จกับทรพัยากรที่มี
อย่างเหมาะสม บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
บุคลากรทุกคนทราบวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง ตดิตามผลการปฏิบัติงาน มีการระบุความ
เสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 

      โรงเรียนมีมีนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์โดยการประชาสัมพันธใ์ห้บุคลากร 
ได้พึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มความระมัดระวังให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน มีความ
เหมาะสมและมีส่วนส่งผลทำให้ระบบการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนมีประสิทธิผล สอดคล้องกับหลัก
กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการมอบหมายงาน 
ตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความซื่อสัตย ์สุจรติ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการและ
ภายในองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง   

       โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยง โดยดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามวธิีที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกำหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และให้
ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
แก่บุคลากรทุกระดับ พรอ้มทั้งได้จัดทำแผนและ
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด  

 

         โรงเรียนมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีผลการประเมินอย่างเป็นระบบ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน  สำหรับการ
รายงาน ติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน โดย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมาย มีการแบ่งหน้าที่
การปฏิบัติงานที่สำคัญ    

     



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

      มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นระบบเหมาะสมต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน บุคลาการทุกฝ่ายทราบและ
เข้าใจช่วยให้ผู ้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที ่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

 

 

๕.  การตดิตามประเมินผล 

     โรงเรียนมีการตดิตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการ
กำหนดวิธกีารปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง กรณีทีพ่บ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องมีการกำหนดแผนการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพรอ่ง การตดิตามประเมินผล 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
และนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

    โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เหมาะสม โดยผ่านระบบเครือข่าย เป็นระบบงาน
ควบคุมภายในออนไลน์สามารถใช้งานได้อย่าง
ครอบคลุม ทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผล การ
แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สะดวกตอ่ผู้ใช้ 
และผู้บริหารสำหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการตดัสินใจ 

    โรงเรียนมรีะบบการตดิตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในต่อเน่ือง 
ซึ่งได้มีการประเมินผลของการควบคุมภายในปีละหน่ึง
ครั้งและรายงานผลโดยตรงต่อผู้บริหารและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และ 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 โรงเรียนพานพร้าว มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มปีระสิทธิผลในระดับหนึ่ง  ที่จะทำให้
การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อย่างไรกต็ามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ายังมีจุดออ่นอย่างที่มีนัยสำคัญ  ซึ่งจะต้องปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุม เพือ่ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน   และกำหนดวธิกีารหรือแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป  (ใน แบบ ปค.๕) 

                                                        ลายมือชื่อ                                    

                           (นายคมสัน  ชัยจักร์) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 
                       วันที่ ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 



แบบ ปค.5 

 

 
 
 


