
                    
                                    

 ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ที่    150/2564      วันที ่  30  กันยายน  2564 
 เรื่อง     รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลใน  
             สถานศึกษา  (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
   

    ตามค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ได้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

 ในการนี้งานแผนการงบประมาณได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังเอกสารแนบ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       
 

                 (นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น) 
          หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

                                                                                                                                             
  ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

    ทราบ                      
    อนุมัติ 
 
 

                          (นางสาวศริินันท์  จีนพก) 
        ครูรักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

บันทึกข้อความ 



 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตกิารเสริมสร้างคุณธรรม  

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(แผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจริต)  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
 
 
โครงการ         โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 5.2 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที ่     กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิรินันท์   จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 
2556 น าร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน (225 เขตพ้ืนที่การศึกษาๆละ 1 โรงเรียน) เป็ นโครงการที่มี
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยม
การไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้
ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  
 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรมและโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2564 ขึ้น 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริต ในการปฏิบัติงาน (สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้) 
๒.๒ เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้มี 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 



 

๓.  เป้าหมาย 
3.๑ เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ครูและบุคลากร จ านวน 8 คน 
 3.1.2  นักเรียนอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน ๖4 คน 

๓.๑.3 ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม       
และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  

3.๒ เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  
๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2563 

นางสาวศิรินันท์ จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2563 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2563 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มกราคม - กันยายน 2564 
5 รายงานผลโครงการ กันยายน 2564 

5. งบประมาณ งบประมาณ  350 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง - - - - 
2 กิจกรรมโตไปไม่โกง - - 250 250 
3 กิจกรรมของหายได้คืน - - 100 100 

รวมทั้งสิ้น - - 350 350 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมโตไปไม่โกง 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 

3. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรมของหายได้คืน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ในการปฏิบัติงาน (สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้) 



7.๒ สถานศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล 
 7.3 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

7.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 

7.5 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
 
 

              ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ     
 

  
       ลงชื่อ                              ลงชื่อ               

    (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                    (นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย) 
              ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่      หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

           ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กิจกรรม กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง  พัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรม กิจกรรมโตไปไม่โกง  พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนสุจริต 
กิจกรรม กิจกรรมของหายได้คืน พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนสุจริต 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”มีพันธ
กิจ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี 
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คน
ไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) 
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของ
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ



ทุจริต ที่กล่าวถึง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง องค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนหนองเป่าปี่ ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดจน 
การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันและยับยั้งการทุจริตของสถานศึกษาให้เข้มแขจงและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทจุริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวง 
กว้าง 
 2. สถานศึกษามีแนวทางในทางการป้องกันและยับยั้งการทุจริตของสถานศึกษาให้เข้มแขจงและมี 
ประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ านวน 67 คน 
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนองเป่าปี่ จ านวน 8 คน 
5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
 1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 



นักเรียน ครู และ บุคลากร 
ทางการศึกษา มีการด าเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยพฤติกรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. ร้อยละของนักเรียนมี 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก 
ถึงความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

 2. ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีพฤติกรรมที่ 
แสดงออกถึงความยึดมั่นในความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 
 
 
 



6. กิจกรรม – ตัวช้ีวัด - เป้าหมาย - งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค
64 

เม.ย 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 ผู้รับผิดชอบ  

จ านวน หน่วย งบประมาณ 
1. กิจกรรมพี่ช่วย
น้อง  พัฒนา 
แนวทางการสร้าง 
เครือข่ายและการ 
มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนเครือข่ายการ 
ต่อต้านการทุจริต 

67 คน 350             กลุ่ม
บริหารงาน

กิจการพัฒนา
ผู้เรยีน 

2. กิจกรรมโตไปไม่
โกง  พัฒนา 
คุณลักษณะ 
นักเรียนสุจริต 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้า 
ร่วมกิจกรรมม ี
พฤติกรรม ค่านิยม 
ร่วมต้านการทุจรติ 
และมีคณุลักษณะอัน 
พึงประสงค ์

67 คน             กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

3. กิจกรรมของหาย
ได้คืนพัฒนา 
คุณลักษณะ 
นักเรียนสุจริต 

จ านวนนักเรียนท่ีเข้า 
ร่วมกิจกรรมม ี
พฤติกรรม ค่านิยม 
ร่วมต้านการทุจรติ 
และมีคณุลักษณะอัน 
พึงประสงค ์

67 คน             กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 

 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่
9. ประโยชน์ที่คากว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษามีแนวคิดในการแยกผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
 2. สถานศึกษามีแนวทางในทางการปูองกันและยับยั้งการทุจริตของสถานศึกษาให้เข้มแขจงและมี 
ประสิทธิภาพ 
10. การติดตามประเมินผล 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 

ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย    
วันเสนอรายงานการประเมินโครงการ 30 กันยายน ๒๕๖4 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายนายกรัฐนมตรี ซึ่งจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ได้มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ และในอนาคตจะก าหนดให้โรงเรียนคุณธรรม
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Audit : IQA) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 โครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 
2556 น าร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน (225 เขตพ้ืนที่การศึกษาๆละ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่มี
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่ อง แต่
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยม
การไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้
ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  
 ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรมและโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2564 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน (สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ได้) 

๒.๒ เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้มี
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

3.  กิจกรรม 
 1. กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง  



 2. กิจกรรมโตไปไม่โกง 
 3. กิจกรรมของหายได้คืน 
 
 
 
 

4.  ทรัพยากร 
 4.1 เงินงบประมาณ 

1.  ประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณแผ่นดิน   งบเงินรายได้ 
  งบเงินรับฝาก-บก.   งบอ่ืนๆ งบเงินอุดหนุนจาก สพฐ. 
 

รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 
350 - 350 

 

  2.  ความเพียงพอของเงิน 
     เพียงพอ    น้อยเกินไป    มากเกินไป 
 4.2 บุคคล 
  1.  จ านวนคนที่ร่วมด าเนินโครงการ ครู 8 คน นักเรียน 67 คน 
  2.  ความเพียงพอของคนที่ร่วมด าเนินโครงการ 
    เพียงพอ    ไม่เพียงพอ เนื่องจาก  .............................................. 
 4.3 สิ่งอ านวยความสะดวก (กรณีท่ีใช้) 
  1.  วัสดุอุปกรณ์ 
      เพียงพอ    ไม่เพียงพอ เนื่องจาก  .............................................. 
  2.  อาคารสถานที่ 
     เหมาะสม    ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก  ........................................... 
 

5.  กระบวนการด าเนินงาน 
 5.1  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     ท าได้ครบทุกกิจกรรม   ท าได้น้อยกว่ากิจกรรมที่ก าหนด 
                        
 เนื่องจาก………………………………………… 
 5.2  ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
     ท าได้ตามก าหนดเวลาทุกกิจกรรม 
     ท าได้ตามก าหนดเวลาเป็นส่วนใหญ่ 
     ท าได้ช้ากว่าก าหนดเวลาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก ............................................. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       6.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

    การด าเนินโครงการ การประเมินโครงการ 
1 ผลของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 
2 ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 

3 กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 100 
 

 6.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ  100 

       อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

7.  องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการและควรน าไปประยุกต์ใช้  
 แนวทางในการบริหารเงินที่เหมาะสมกับนักเรียนและนักเรียนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
 

8.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินได้อย่าง
ปกติต้องมีการปรับเปลี่ยนกรด าเนินงานต่างๆ ไปตามสถานการณ์ เช่น การประชุมรูปแบบออนไลน์และการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ 
 

9.  ข้อเสนอ / แนวทางปรับปรุงและแก้ไข 
      ควรวางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น การแพร่ระบาดของโรค
ระบาด อาจมีการก าหนดแผนส ารอง ก าหนดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ส ารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ..........................................................  ผู้รายงาน 
                (นางสาวศิรินันท์  จีนพก)               



 
 
 
 
 
 


