
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
งาน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียม 

อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ระยะเวลาในการดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 

สนองกลยุทธ์   สำนักงานคณะการรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ข้อ 3 

สอดคล้องมาตรฐาน  มาตรฐานข้อท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี  1.3 

1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ  ส่งเสริมการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมสมรรถนะหลัก ให้เกิดขึ ้นกับผู ้เรียน 

นอกเหนือจากนั้นยังต้องปลูกฝังให้นักเรียนคิดตระหนักและหน้าที่ที่สำคัญของพลเมืองดี  ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข  ดังนั้นการเรียนรู้กระบวนการและวิธีการของการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่เป็นพื้นฐานของการ

เลือกตั้งในระดับสูง  ที่นักเรียนจะต้องมีหน้าที่ในอนาคต  การสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้น ย่อมนำมาซึ่งการ

พัฒนา  โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลักการของประชาธิปไตย 
2) เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี
ของชาติ 

3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในวิถีทางของการเป็นผู้นำท่ีมีศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการของประชาธิปไตย สามารถดำรงชีวิตในฐานะ

พลเมืองดีของชาติได้ มีภาวะแห่งความเป็นผู้นำ 

     3.2 ด้านปริมาณ 

นักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี และร่วมกิจกรรมการเลือกต้ัง

ครบทุกคน 

4. วิธีการดำเนินการตามข้ันตอนของ PDCA 

1) งานการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 
2) งานอบรมการสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียน 
3) การส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
4) การปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา 



5) การสร้างแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนรุ่นต่อไป ในการเสนอตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการนักเรียนในปี
การศึกษาต่อไป 

ข้ันตอน วิธีการดำเนินการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

การวางแผน 

( P ) 

1.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. ปรึกษาหารือเตรียมการการดำเนินงานทุก

งาน 

กรกฎาคม 

2564 

  

การ

ดำเนินการ 

( D ) 

1. เสนอโครงการเพ่ือรับการอนุมัติ 

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

3. ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม

ข้ันตอนตามข้ันตอน 

งานท่ี 1  งานการเลือกต้ังคณะกรรมการ

นักเรียน 

งานท่ี 2  งานอบรมคณะกรรมการนักเรียน 

งานท่ี 3  งานอบรมการสร้างภาวะผู้นำแก่

นักเรียน 

งานท่ี 4  การส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรม

กับหน่วยงานภายนอก 

กรกฎาคม

2564 

8,000 บาท  

การตรวจสอบ 

( C ) 

1. ประเมินสรุปผลการดำเนินการ 

2. รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

ส้ินปี

การศึกษา 

  

การพัฒนา 

( A ) 

1. วางแผนการดำเนินการในภาคเรียนต่อไป 

2. ส่งข้าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กร

ภายนอก 

ตลอดปี

การศึกษา 

  

 

5. ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          หลักพอประมาณ 

การส่งเสริมปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนดำเนินชีวิตภายในกรอบของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญถือว่าเป็นการยึดหลักพอประมาณ 

 หลักเหตุผล 

 เป็นหน้าที่ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จะต้องรับผิดชอบในการปลูกฝัง สร้างความตระหนัก และ

ชี้ให้เห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขให้เกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีอยู่ในการกำกับดูแลของตนเอง เป็นเหตุผลท่ีจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

 



หลักภูมิคุ้มกัน 

 การที่นักเรียนเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ถือได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันตนเองได้เป็นอย่างดี 

 เง่ือนไข ความรู้ และคุณธรรม 

 นักเรียน มีความรู้ในการกำหนดพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ย่อมช้ีให้เห็นว่านักเรียนมีคุณธรรม 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณ  8,000  บาท  

7. สถานท่ีดำเนินการ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

9. การประเมินผล 

1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมการเลือกต้ังได้อย่างถูกต้อง   
2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในกรอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3) ชุมชน ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ และยอมรับในศักยภาพ ของครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ประจักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ลงช่ือ    ปภัสสร  นาสุริยวงษ์   ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์) 

                                                         ครูผู้ช่วย   

 

                                                       

                                                       

 ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 

                                         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/กิจการนักเรียน 

 

 þ อนุมัติ ¨ ไม่อนุมัติ  เพราะ................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี 

 

             ( พรเทพ     โพธ์ิพันธ์ุ ) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

ประจำปีการศึกษา 2564 

 

   
 

   
 

   
 

   



 
 

หมายเลข 1 พรรคเตรียมพัฒน์ร่วมใจพัฒนา ตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

 

 
 

หมายเลข 2 พรรคพลังเตรียมพัฒน ์ตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

 



 
 

หมายเลข 3 พรรคเตรียมพัฒน์พัฒนากีฬา ตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

 

 
 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับ

นักเรียน 
P 

 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองหลักการของ

ประชาธิปไตย โดยผ่าน

กระบวนการเลือกต้ัง 

2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
P 

 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ผ่านกระบวนการเลือกต้ัง ซ่ึง

ถือได้ว่าเป็นบทบาทสมมติ

ก่อนท่ีจะถึงวัยผู้ใหญ่ 

3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมี

ประสบการณ์ในการบริหารและการ

ปกครองโดยนักเรียนเพ่ือนักเรียน 
P 

 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังอย่าง

สมบูรณ์ และทำให้มี

ประสบการณ์ตรง 

4 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็น

ประชาธิปไตย 
P 

 นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองการใช้

สิทธิใช้ความคิดเห็นของ

ตนเองเข้ามามีส่วนในการ

เลือกผู้นำ 
 

สรุปกิจกรรม 

    บรรลุตัวบ่งช้ีผลสำเร็จร้อยละ 78.38 

      - นักเรียน ร้อยละ 78.39 มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังคณะกรรมการสภาประจำปีการศึกษา 2564 

      - นักเรียน ร้อยละ 21.6 ไม่มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังคณะกรรมการสภาประจำปีการศึกษา 2564 

      - มีบัตรเสียร้อยละ 8.6 ของผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังคณะกรรมการสภาประจำปีการศึกษา 2564 

ปัญหา/อุปสรรค 

 -  นักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการเลือกต้ัง 

     - ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมและการแนะนำให้ทีมสภานักเรียน การ

สอนให้รู้จักประชาธิปไตยและวิธีการใช้สิทธ์ิ 

 - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้มาใช้สิทธ์ิในวันเลือกต้ัง 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ควรมีการติดต่อประสานงานกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนฝั่งมัธยม เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งท่ี

ใกล้เคียงกัน 

- การประชาสัมพันธ์ควรทำด้วยวิธีการหลากหลายและบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในเรื่อง

ประชาธิปไตยในโรงเรียน และควรมีการจัดอบรมวิธีการเลือกต้ังให้แก่ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 

- ครูควรแก้เร่ืองความพร้อมของนักเรียน 

- ครูควรให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับช้ันในเร่ืองเก่ียวกับประชาธิปไตย และรู้จักใช้สิทธิหน้าท่ี

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือโครงการ    วันหยุดเข้าวัดนัดพบชุมชน 

แผนงาน   ขยายโอกาสทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ท่ี   2 , 5 

ลักษณะโครงการ  ต่อเน่ือง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ          งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  

ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  , นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2533 ม.6 ระบุว่า              

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่าง

เคร่งครัด โดยต่อเนื่อง มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกัน

นั้น ทางโรงเรียนก็จะได้เข้าพบปะกับชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูอาจารย์และส่งเสริมผู้เรียนในทุก

ด้าน  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 2. เพ่ือให้โรงเรียนกับชุมชนมีความใกล้ชิด พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 3. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยละ 90 

 3.2 ด้านคุณภาพ ครูอาจารย์ นักเรียน ได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ทางโรงเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

4. สถานท่ีดำเนินการ  

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

 2. วัดและชุมชนในเขต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  

 3. วัดและชุมชนในเขต/นอกเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   

20 กรกฎาคม – 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

 

  

 



 

6. วิธีการดำเนินการตามข้ันตอน PDCA 

 

ข้ันตอน วิธีดำเนินงาน/ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ข้ันตอน P 

การวางแผน 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

2. ออกคำส่ังมอบหมายงาน 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ก.ค. 

ก.ค. 

ก.ค. – ส.ค. 

  

ข้ันตอน D 

ดำเนินการ 

1. ทำหนังสือประสานชุมชน วัด 

2. ปฏิบัติงานตามปฏิทิน 

ก.ค. – ส.ค. 

ก.ค. – ต.ค. 

 

2,000 

 

ข้ันตอน C 

ตรวจสอบ 

1. ประเมินผลตามแบบประเมิน 

2. รายงานกิจกรรมแต่ละช่วง 

3. สรุปผลการประเมิน 

ก.ค. – ต.ค. 

ก.ค. – ต.ค. 

  

ข้ันตอน A 

การพัฒนา 

1. นำปัญหาข้อเสนอแนะมาแก้ไข 

 

ต.ค.   

 

7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักพอประมาณ 

 การสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ร่วมกันเพ่ือ

เสริมสร้างเสริมสร้างสมรรถนะหลักที่สำคัญใช้งบประมาณในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ

พอประมาณ 

หลักเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาครูอาจารย์ นักเรียน ชุมชน อันจะทำให้หลักของฐานราก 

“บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียน เป็นจริง  ส่งผลทำให้เกิดสังคมอุดมปัญญาอย่างย่ังยืน 

หลักภูมิคุ้มกัน 

 ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัด มีความคุ้นเคย เป็นภูมิคุ้มกันในการแก้ปัญหาทุกสิ่งทั้งในและนอก

โรงเรียน  

8. งบประมาณ 

 1. เงินบริจาค   จำนวน 8,000 บาท  

 2. เงินอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 2,000 บาท 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

งานส ่ ง เสร ิมค ุณธรรม  จร ิยธรรม  กล ุ ่ มสาระการเร ี ยนร ู ้ ส ั งคมศ ึกษาศาสนาและว ัฒนธรรม                       

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 



 

10. การประเมินผล 

  ประเมินผลสำเร็จของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 

การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน

กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

11. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

2. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.ร้อยเอ็ด 

3. วัดและชุมชนในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ครูอาจารย์ นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 

    ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2. โรงเรียนกับชุมชนมีความใกล้ชิด พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 3. มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

         ลงช่ือ      รุ่งทิวา  อุบลเลิศ      ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ)  

                   หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

                                                       

                                                       

 ลงช่ือ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

                  (นายไกรกฤษณ์  ดุสิต) 

                                         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/กิจการนักเรียน 

 

 þ อนุมัติ ¨ ไม่อนุมัติ  เพราะ................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี 

 

( พรเทพ     โพธ์ิพันธ์ุ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

 


