
 
 
 

รายงานผลการดำเนนิงานโครงการการปอ้งกนัการทจุรติ 
โรงเรียนบา้นไทยพฒันา   

วนัที ่ 31  มนีาคม  พ.ศ.  256๔ 
 

เรือ่ง รายงานผลการดำเนนิงานโครงการการปอ้งกนัการทจุรติ  
 

เรยีน   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบา้นไทยพัฒนา   
  

ตามที่โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีหญิงเครือวัลย์ วิชัยดิษฐและ
นางสาวนริศรา แก้วทอง รับผิดชอบโครงการ การป ้องกันการทจุริต ในปีการศึกษา  256๔ โดยมีกิจกรรม
และกระบวนการดำเนินงาน  ดังนี้  

1. จัดประชุมให้ความรู้การป้องกันการทุจริต สำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน                                              

2. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ 
3. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ดังนี้  
 

1. สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คอื  
 

มาตรฐาน / ตวับง่ชี ้ เป้าหมาย / ตวับง่ชี้ความสำเรจ็โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
มาตรการ 5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และ 
ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ 

1.  สถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้      

1. สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ร้อยละ ๑๐๐ 
ด้วยความโปร่งใส 

2.เพ่ือให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

2. ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
มีคุณธรรมความซื่สัตย์สุจริต  

3. นักเรยีนโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาไดร้ับการ 
ปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  

 3. นักเรียนร้อยละ ๑๐0 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
  

  
  



2. การประเมนิผล   
 

วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอืประเมนิ แหล่ง/ผูใ้ห้ขอ้มลู ผูป้ระเมนิ 

1. สังเกต  
2. สอบถาม 
3.  ตรวจผลงาน  
4. ประเมินพฤติกรรม 
5.  ประเมินความพึง  
พอใจ  

1.  แบบประเมิน 
คุณภาพนักเรียน  
2.  แบบประเมิน 
พฤติกรรม  
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ  

1. นักเรียน 
2.  ครู  
3. ผู ้บริหาร 
4. กรรมการสถานศึกษา  
5. ผู้ปกครอง  

1. ครู  
2. คณะกรรมการประเมิน 

พฤติกรรมผู้บริหาร  
3. ผู้เกี่ยวข้องประเมิน 
ความพึงพอใจในโครงการ  
  

 
3. การวเิคราะหข์้อมลู  

    3.1  สถิติที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  
 3.2  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย / 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ  
 

4. ผลการดำเนนิโครงการ  
 

เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
บรรลุ / 
ไม่บรรลุ 

  1. ร้อยละ แผนงาน/โครงการดำเนินการด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ 
   2.  ร้อยละ  ผู้บร ิหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละ  ๑๐๐ บรรลุ 
   3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ  ๑๐๐ บรรลุ 

  
5. ระดบัความพงึพอใจตอ่โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนของผูเ้ขา้รว่มโครงการ   

5.1 ขอ้มลูของผูต้อบแบบประเมิน  
• ครู        10   คน   

• กรรมการสถานศึกษา         5   คน   
• ผู้ปกครองนักเรียน       15   คน  
• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  20   คน   

รวมทัง้สิ้น                  50  คน   
 



 
5.2  รายการประเมนิ  

 

ขอ้ รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็ 

พอใจ 
(คน) 

ไม ่
พอใจ 
(คน) 

รอ้ยละ 
ความพงึ 
พอใจ 

1  การสร้างความตระหนัก/ให้ความสำคัญกับโครงการ  50 0 100.00 
2  การวางแผน  48 2 96.00 
3  อุปกรณ์ความร่วมมือ/สิ่งอำนวยความสะดวก  48 2 96.00 
4  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ครู  50 0 100.00 
5  การมีส่วนร่วมของนักเรียน  50 0 100.00 
6  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน  50 0 100.00 
7  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  50 0 100.00 
8  ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ  50 0 100.00 
9  การนิเทศติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา  50 0 100.00 
10  ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  50 0 100.00 
11  การประสานงานของผู้ร่วมโครงการ  50 0 100.00 
12  การดำเนินงานตามโครงการ  50 0 100.00 
13  นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  50 0 100.00 
14  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต  50 0 100.00 
15  ความสำเร็จของโครงการ  50 0 100.00 
 สรุปความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  99.47 1.07 99.47 

 

สรปุ       ความพงึพอใจ  คิดเป็นรอ้ยละ  99.47 
1.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ในปีต่อไปหรือไม่  
  ควรจัด  

  ไม่ควรจัด  
 
 
 
 
 



 
6. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  

    ควรมีการวางแผนงาน และขับเคลื่อนโครงการตามแผนอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง
ใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้คณะทำงาน 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
  
 

ลงชื่อ.......................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ) 

คร ู
 

ความคิดเห็นผู้บริหาร  
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  

          
ลงชื่อ........................................... 

(นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 

  
  
  
 
  


