


คำนำ 
 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2559 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4) สังคมรู ้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 
ประการ    
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จึงได้กำหนดแนวทางได้กำหนดแนวทางในการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน (พฤษภาคม 2565 
– ตุลาคม 2565) ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในเอกสาร  
 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความนำ 
 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤต
ศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนให้
ความสนใจการทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551 - 2555 ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2559 นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการ
พัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 
 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
 แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกั นและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดำเนินการดังนี้ 
 ติดตามผลความก้าวหน้างาน/กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 
โดยกำหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ /
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการ 

            

3 
สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

            

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ             

5 
สรุปผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

            

6 
จัดทำเอกสารรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2565  รอบ 6 เดือน  (พฤษภาคม 2565 – ตุลาคม 2565) 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ในการ 
ดำเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ 
ดำเนินการ 

สรุปการ 
ดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

1 
 
2 
3 

การนำหลักสูตรต้านทุจรติมาจดัการเรยีน
การสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
การประเมิน ITA ของโรงเรยีนสุจริต 
 
โดยนำมาบูรณาการร่วมกบัโครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ด ี
ได้แก่ 
1. กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม12 ประการ 
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จรยิธรรม ต่อต้าน
อบายมขุ 
3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต 
 
2. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียน
อนุบาลลาดยาว 
ตามกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต
ประยุกต์ใช้หลัก
ทักษะ
กระบวนการคิด มี
วินัย ซ่ือสัตย์ อยู่
อย่างพอเพยีง มี
จิตสาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

1. นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวมีความสุจริต
ทุกคน มีทัศนคติและ
ค่านิยม ไม่ยอมรับ
การทุจริต ตระหนกั 
เข้าใจ คิดอยา่งมี
เหตุผล มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง รังเกียจคน
โกง พร้อมเป็นคนดีที่
ไม่โกง 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะทำงาน 
2. กำหนด/แบ่งความ 
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน 
คณะทำงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
4. ดำเนินกิจกรรมตาม
กำหนดการ 
ขั้นกำกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
4. ติดตามงานตาม 
ระยะเวลา 
5. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
6. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

1,000 1. กิจกรรมที่ไดด้ำเนินการแล้วเสร็จ  
ได้แก ่
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ต่อต้านอบายมุข 
 
2. กิจกรรมที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
ได้แก ่
กิจกรรมพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
12 ประการ 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- 
 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ในการ 
ดำเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ 
ดำเนินการ 

สรุปการ 
ดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

 โดยนำมาบูรณาการร่วมกบัโครงการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้น 
1. กิจกรรมตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพยีงสู่
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. กิจกรรมโรงเรียนสวยดว้ยจิตอาสา 
3. กิจกรรมเศรษฐีน้อย 
4. กิจกรรมเกษตรพอเพยีง 
5. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
6. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต 
 2. เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว ตาม
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริตประยุกต์ใช้
หลักทักษะ
กระบวนการคิด มี
วินัย ซ่ือสัตย์ อยู่
อย่างพอเพยีง มี
จิตสาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวมีความสุจริต
ทุกคน มีทัศนคติและ
ค่านิยม ไม่ยอมรับ
การทุจริต ตระหนกั 
เข้าใจ คิดอยา่งมี
เหตุผล มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง รังเกียจคน
โกง พร้อมเป็นคนดีที่
ไม่โกง 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะทำงาน 
2. กำหนด/แบ่งความ
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน
คณะทำงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
4. ดำเนินกิจกรรมตาม
กำหนดการ 
ขั้นกำกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
5. ติดตามงานตาม
ระยะเวลา 
6. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
7. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 

- 1. กิจกรรมที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
ได้แก ่
กิจกรรมตามรอยพอ่เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยจิตอาสา 
กิจกรรมเศรษฐีน้อย 
กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ในการ 
ดำเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ 
ดำเนินการ 

สรุปการ 
ดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

 โดยนำมาบูรณาการร่วมกบัโครงการ
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
1. กิจกรรมประชุม สัมมนา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. กิจกรรมประชุมเพื่อกำกบัสนับสนุน 
ส่งเสริมกิจการสถานศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต 
 2. เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว ตาม
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริตประยุกต์ใช้
หลักทักษะ
กระบวนการคิด มี
วินัย ซ่ือสัตย์ อยู่
อย่างพอเพยีง มี
จิตสาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวมีความสุจริต
ทุกคน มีทัศนคติและ
ค่านิยม ไม่ยอมรับ
การทุจริต ตระหนกั 
เข้าใจ คิดอยา่งมี
เหตุผล มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง รังเกียจคน
โกง พร้อมเป็นคนดีที่
ไม่โกง 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. เสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะทำงาน 
ประชุมกรรมการ 
ขั้นดำเนินการ (D) 
1. เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
ประชุม /สัมมนา 
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อป ี
2. ประชุมคณะครู
อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ประชุมหัวหนา้กลุ่ม
งานฝ่ายบริหาร 
4). ประชุมหัวหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างน้อยเดือนละ 2 
ครั้ง 
ขั้นกำกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
5. สอบถามความพึง
พอใจของผู้ที ่
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงานผล (A) 
6. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

 1. กิจกรรมที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
ได้แก ่
กิจกรรมประชุม สัมมนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมประชุมเพื่อกำกับสนับสนุน 
ส่งเสริมกิจการสถานศึกษา 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- 



ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ในการ 
ดำเนินงาน 

ขั้นตอนการ 
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ 
ดำเนินการ 

สรุปการ 
ดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

 โดยนำมาบูรณาการร่วมกบัโครงการ
สร้างเสริมประสิทธิภาพงานงบประมาณ
(การเงิน/พัสดุ) 
1. กิจกรรมการจัดทำแผนการใช้เงินตาม
แผนปฏิบัติงานประจำป ี
2. กิจกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนปฏบิัติงานประจำป ี
3. กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณตามโครงการในแผน ปฏิบัตกิาร
ประจำป ี
4. กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน
สุจริต 
 2. เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว ตาม
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริตประยุกต์ใช้
หลักทักษะ
กระบวนการคิด มี
วินัย ซ่ือสัตย์ อยู่
อย่างพอเพยีง มี
จิตสาธารณะ ยึด
มั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาวมีความสุจริต
ทุกคน มีทัศนคติและ
ค่านิยม ไม่ยอมรับ
การทุจริต ตระหนกั 
เข้าใจ คิดอยา่งมี
เหตุผล มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง รังเกียจคน
โกง พร้อมเป็นคนดีที่
ไม่โกง 

ตลอดปี 
การศึกษา 

ขั้นวางแผน (P) 
1. ประชุมคณะทำงาน 
2. กำหนด/แบ่งความ 
รับผิดชอบ 
3. ประสานงาน 
คณะทำงาน 
ขั้นดำเนินการ (D) 
4. ดำเนินกิจกรรมตาม
กำหนดการ 
ขั้นกำกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ (C) 
5. ติดตามงานตาม 
ระยะเวลา 
6. ปรับปรุงที่มีปัญหา 
อุปสรรค 
ขั้นรายงานผล (A) 
7. สรุปผลการดำเนินงาน 

- 1. กิจกรรมที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
ได้แก ่
กิจกรรมการจัดทำแผนการใช้เงิน
ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
กิจกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจา้ง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนปฏบิัติงาน
ประจำป ี
กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจา่ยเงิน 
งบประมาณตามโครงการในแผน 
ปฏิบัติการประจำป ี
กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจา่ยเงิน
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ยังไม่สามารถ 
สรุปผลโครงการ
ได้เนื่องจากยังไม่
ครบปีการศึกษา 

- 

 



ภาพการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

    

    
กิจกรรมวันไหว้ครู 

    
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
 

    
 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
      

    
 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข 

    
 

 

 

 



บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้น 

กิจกรรมเศรษฐีน้อย 
 

      
 

กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
 

    
 
 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

    
    
 
 



บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

กิจกรรมประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      

    
 
 

กิจกรรมประชุมเพื่อกำกับสนับสนุน ส่งเสริมกิจการสถานศึกษา 
 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

    
 

- ประชุมชี้แจงคนขับรถรับส่งนักเรียน 
 

    



- ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

    
 

    
 

………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


