
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา                                                                  
ที ่พิเศษ/2564       วันที ่  ๓๐ สิงหาคม  2565                                                                      
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนต้านทุจริต 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 ตามท่ีข้าพเจ้านางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียน
ต้านทุจริต งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ..0...บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม  ๒๕63  - กันยายน  ๒๕๖4 นั้น 
         บัดนี้การด าเนินงานตาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2565 ดังนั้นจึงขอรายงานผลการด าเนิน
โครงการโรงเรียนต้านทุจริต ตามการสิ้นสุดของปีงบประมาณ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

1. รายงานการประเมินโครงการฯ   จ านวน  1  เล่ม 
2. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่าย (ดังภาคผนวกในรายงานฯ) 

2.1 แบบสอบถาม    จ านวน  1  ชุด 
2.2 ส าเนาโครงการ    จ านวน  1  ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

               (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับผดิชอบโครงการ 

(นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 

............................................................................................................................. .......................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ............................................................................ 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  อ าเภอร่อนพิบูลย์  สพม.นศ. 
โครงการโรงเรียนต้านทุจริต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 

วันที่.....30.......เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2565 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        1. เพื่อให้สถานศึกษา คณะครู นักเรียนปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพื่อให้สถานศึกษา คณะครู นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อการและป้องกันการ    
   ทุจริตสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ  

ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการ
ต่อต้านทุจริต ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 
2. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง ร้อย
ละ ๑๐๐  

 

สอบถาม , สังเกต 
 
 
สอบถาม , สังเกต 

แบบสอบถาม,แบบสังเกต 
 
 
แบบสอบถาม,แบบสังเกต 

  
2. การประเมินโครงการทั้ง 3 ด้าน 

4.1 ด้านปัจจัยเบือ้งต้น 
 4.1.1 งบประมาณ 
  1) ได้รบัเงนิ ๗,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๗,๐๐๐  บาท คงเหลือ.......0..........บาท 
  2) ความเพียงพอของงบประมาณ 
   (   ) เพียงพอ    (  )ไม่เพียงพอ   เนื่องจาก ........................................................   
 4.1.2 บุคลากร 
  1) จ านวนบุคลากรทีด่ าเนินงาน .....14...... คน คิดเป็นร้อยละ......100.......... 



  2) ความเพียงพอของบุคลากรที่ด าเนนิงาน 
   (   )เพียงพอ    (    )ไม่เพียงพอ   เนื่องจาก......................................... 
 4.1.3 วัสดุอุปกรณ์ 
   (   )เพียงพอ    (    )ไม่เพียงพอ   เนื่องจาก..........................................  
 4.1.4 อาคารสถานที่ 
   (   )เพียงพอ    (    )ไม่เพียงพอ   เนื่องจาก......................................... 
4.2 ด้านกระบวนการด าเนนิงาน 

วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นการเตรียมการ (plan) 
    1.1  จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
    1.2  แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
    1.3  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
 
2. ขั้นการด าเนินการ (Do) 
    2.1  ส ารวจกิจกรรมตลอดทั้งปีงบประมาณ 
    2.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อย 
    2,3  จัดซื้อ/หาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม  
    2.4  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนด 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชาธิปไตย 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 
3.  ขั้นตรวจติดตามและประเมินผล (Check) 
       3.1  นเิทศ และติดตาม       
       3.2  ประเมินผลโครงการ 
       3.3  สรุปและจัดท ารายงานผลกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
4.  ขั้นการปรับปรุง/พัฒนา (Action) 
       รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
ก.ย.  2564 
ต.ค.  2564 
ต.ค.  2564 
  
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 
  
 
 
 
       
      พ.ย. 2565 -  
      ส.ค. 2565 
 
 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปี
การศึกษา 
 
 

 
ครูสุรางคนา 
ผู้อ านวยการ 
ครูเฉลิมขวัญ 
 
ครูสุรางคนา 
ผู้อ านวยการ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
ครดูวงหทัย 
ครูเฉลิมขวัญและคณะครู 
ครูเวรประจ าวัน 
 
 
 
ผู้อ านวยการ 
ครูสุรางคนาและครูที่
รับผิดชอบ 
 

 
(  ) ท าครบทุกกิจกรรม    (   ) ไม่ครบทุกกิจกรรม  เนื่องจาก..................................................... 
4.2.2 ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
( ) ทันตามก าหนดเวลา  จ านวน........4.......กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   100 
(  ) ไม่ทันตามก าหนดเวลา  จ านวน....................กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.................. 

เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................... 
 

 



 
 

สรุปผลการประเมินความพึงแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน / โครงการ 
 

ชื่อ โครงการโรงเรียนต้านทุจริต   

ค าชี้แจงโปรดใส่เครื่องหมาย () ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสมเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 80%  
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 74 % 
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 - 89 %  
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 100 % 
ประเมินความพึงพอใจของ (  ) ผู้บริหาร  (  ) ครู   
 

รายการประเมินโครงการ 
ระดับคะแนน 

ผู้บริหาร คร ู
๑. สร้างความตระหนัก/ให้ความส าคัญกับโครงการ ๔.๐๐ 4.71 
๒. การวางแผนการด าเนินโครงการโรงเรียนต้านทุจริต ๔.๐๐ 4.64 
๓. วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๐๐ 4.64 
๔. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ครู ๔.๐๐ 4.71 
๕. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน ๔.๐๐ 4.79 
๖. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ๔.๐๐ 4.64 
๗. การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนต้านทุจริต ๔.๐๐ 4.57 
๘. มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
๔.๐๐ 4.57 

๙. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง ๔.๐๐ 4.71 
๑๐. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อการและป้องกันการ    

ทุจริตสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔.๐๐ 4.93 

 

สรุป ผลการประเมินตามเป้าหมาย ( ) บรรลุ  (  ) ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความพึงแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน / โครงการ 

 
ชื่อ โครงการโรงเรียนต้านทุจริต   

ค าชี้แจงโปรดใส่เครื่องหมาย () ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสมเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 80%  
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 74 % 
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 - 89 %  
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 100 % 
ประเมินความพึงพอใจของ (  ) ผู้บริหาร  (  ) ครู   
 

รายการประเมินโครงการ 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. สร้างความตระหนัก/ให้ความส าคัญกับโครงการ      
๒. การวางแผนการด าเนินโครงการโรงเรียนต้านทุจริต      
๓. วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก      
๔. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ครู      
๕. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน      
๖. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา      
๗. การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนต้านทุจริต      
๘. มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 

     

๙. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง      
๑๐. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อการและ

ป้องกันการ    ทุจริตสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

 
 

ลงชื่อ........................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
.1.นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีไม่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.นักเรียนเป็นคนดีต่อสังคม และประเทศชาติ 
 3.นักเรียนรู้จักใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง 
 
2. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
1.สถานศึกษามีการด าเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

                               2.การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง และ โรงเรียน 
 

3. ผลทีป่รากฏต่อคุณครู 
1.การท างานร่วมกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
2.คณะครูไม่มีการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

 
 

 ลงชื่อ...................................................................... 
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชื่อโครงการ                        โรงเรียนต้านทุจริต  
แผนงาน         บริหารงานวิชาการ         
สอดคล้องกับมาตรฐานสพฐ.ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม. ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนฯ 
ลักษณะโครงการ                 ใหม่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพ่ือไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนา
ประเทศ อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่า งต่อเนื่องก็ยังไม่
สามารถแก้ไขปญัหาให้หมดสิ้นไปได้ แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง 
 ส านักงาน ป.ป.ท. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหา
การทุจริตตามนโยบาย "โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง" และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดเป้าหมายการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยให้เพ่ิมขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564 โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็น
เครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวจะน าไปสู่การลดการทุจริตในภาพรวมของประเทศไทยและสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จึงเห็นควรจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริตในโรงเรียนขึ้น โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  เพ่ือปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษา คณะครู นักเรียนปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เพ่ือให้สถานศึกษา คณะครู นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อการและป้องกันการ    
   ทุจริตสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจหลักการคิดการ

ต่อต้านทุจริต ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



 
4.  วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นการเตรียมการ (plan) 
    1.1  จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
    1.2  แต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
    1.3  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
2. ข้ันการด าเนินการ (Do) 
    2.1  ส ารวจกิจกรรมตลอดทั้งปีงบประมาณ 
    2.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อย 
    2,3  จัดซื้อ/หาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในแต่ละ
กิจกรรม  
    2.4  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนด 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชาธิปไตย 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
3.  ขั้นตรวจติดตามและประเมินผล (Check) 
       3.1  นิเทศ และติดตาม       
       3.2  ประเมินผลโครงการ 
       3.3  สรุปและจัดท ารายงานผลกิจกรรมโครงการ 
4.  ขั้นการปรับปรุง/พัฒนา (Action) 
       รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
ก.ย.  2564 
ต.ค.  2564 
ต.ค.  2564 
  
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 
 
  
 
 
 
      พ.ย. 2565 -  
      ส.ค. 2565 
 
 
ตลอดภาคเรียน/ปี
การศึกษา 
 
 

 
ครสูุรางคนา 
ผู้อ านวยการ 
ครเูฉลิมขวัญ 
 
ครสูุรางคนา 
ผู้อ านวยการ 
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
ครูดวงหทัย 
ครเูฉลิมขวัญและคณะครู 
ครูเวรประจ าวัน 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการ 
ครสูุรางคนาและครูที่
รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  งบประมาณ 
 1. เงินงบประมาณรวม   ๗,๐๐๐   บาท   

รายละเอียด/ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

จ าแนกรายการงบประมาณ  

แหล่งงบประมาณ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/สื่อ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

ประชาธิปไตย 

2,000 - 2,000 - เงินอุดหนุนรายหัว 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียน 

5,000 - 5,000 - เงินอุดหนุนรายหัว 

รวม 7000 - 7000 -  

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนจัดขึ้น ร้อย
ละ ๑๐๐ 
2. นักเรียนรู้จักใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

สอบถาม , สังเกต แบบสอบถาม,แบบสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  คณะครู นักเรียน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาไม่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.  นักเรียนเป็นคนดีต่อสังคม และประเทศชาติ 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


