
 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒   

 
 
 
 
 
 
 

งาน/โครงการ โรงเรียนสุจริต 
กลุ่มสาระ/งาน  งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนธรีกานท์บา้นโฮ่ง   
อำเภอบ้านโฮ่ง   จังหวัดลำพูน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  



[      บันทึกข้อความ 
 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน 
ที่ ........................... วันที่ ..........  เดือน  ............................................  พ.ศ. .......... 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

ข้าพเจ้านายนิพล  ปลุกเสก ตำแหน่ง ครู   ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและ
แผน        ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.) พัฒนากระบวนการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ประการ  2) ส่งเสริมบุคลากรใน
โรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่  31 มีนาคม 2563 

บัดนี้ โครงการ นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ .นโยบายและแผน ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                    ลงชื่อ 

 (       นายนิพล  ปลุกเสก              ) 
                 ผู้รายงาน 
 
 

                    ลงชื่อ 
 (        นางรุ้งตะวัน  ไชยเจรญิ        ) 

                                                                                   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
.................................................................................................................. ..................................................................... 

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

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

              ( นายจรัส  คำอ้าย ) 
                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการนโยบายและแผน  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงาน
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนำ
ข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งให้มี
คุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 
               โครงการโรงเรียนสุจริต 

                                     30 มีนาคม 63 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม     ก 

คำนำ     ข 

สารบัญ     ค 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ     1 

ภาคผนวก     2 

- ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน  

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ   

- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ถ้ามี)  

- จดหมายเชิญเป็นวิทยากร (ถ้ามี)  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ (ถ้ามี)  

- เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียนที ่   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบน

ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายนิพล  ปลุกเสก 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานงบประมาณ 

กลุ่มบริหาร        งานงบประมาณ 

๕.  วัตถุประสงค์ 

5.1  พัฒนากระบวนการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ประการ 
5.2  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
๖.  เป้าหมาย 
     ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนตัวแทนห้องละ 5 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นนักเรียนแกนนำเยาวชนคนดีของแผ่นดินในชั้น
เรียน 

2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่าง
พอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ   

2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 1. นักเรียนตัวแทนห้องละ 5 คน ผ่านการเข้าเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
๘.  ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการ  โรงเรียนสุจริต  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  2  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่
การดำเนินงานดังนี้ 



๑.  กิจกรรมที่ 1 การอบรมนักเรียนค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
ผลการดำเนินงาน 
1. ไม่ได้ดำเนินการจัดค่ายอบรมสำหรับนักเรียนแกนนำค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  
2. มีการดำเนินการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรต้านการทุจริตในคาบแนะแนวของแต่ละห้องเรียน 
ปัญหา /อุปสรรค  

1. หาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินไม่ได้ จึง
ไม่ได้ดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

      
๑. กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ผลการดำเนินงาน 
1. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของบุคลากรในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกระบวนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และการป้องกันทุจริต 
 

ปัญหา /อุปสรรค  
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
๙. สรุปผลสำเร็จของงาน/โครงการ 

  ต่ำกว่าเป้าหมาย   
  ตามเป้าหมาย   
  สูงกว่าเป้าหมาย 
 

๑๑.  งบประมาณ 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 8,625  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  0   บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  8,625  บาท 
  ๔. ขอใช้งบประมาณเพ่ิมเติม        -          บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงาน/โครงการ  โรงเรียนสุจริต  มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของงาน/โครงการ 

โรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือส่งเสริมนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตั้งไว้ และได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู กลุ่มงาน เป็นอย่างดี 

 

๒. จุดควรพัฒนาของงาน/โครงการ 
1. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกระบวนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ

ป้องกันทุจริต 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน/โครงการ 
- 

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

              (   นายนิพล  ปลกุเสก   ) 
               ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


