
 
 
 

 
โรงเรียนบา้นโคกกุง 
แบบสรุปผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

1.  ช่ือโครงการ/กจิกรรม  การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  ประจำปงีบประมาณ  2564 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม  นางกรุณา  ยินดี 
 
3.  ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา 
 
4.  วันที่จัดกิจกรรม  1 ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 
 
5.  สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
6.  จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม / ตอบแบบสอบถามหรอืแบบประเมิน 

6.1  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้สมัครเข้าร่วมกจิกรรม 50 คน   เข้าร่วมกิจกรรมจริง  50 คน     คิดเป็นร้อยละ 100
 นักเรียน………....…16…......คน    

ครูและบุคลากร….16……...คน     
  ผู้ปกครอง………….16.........คน    

 บุคคลทั่วไป…………2……….คน   (กรรมการสถานศึกษา) 
 6.2  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน  50  คน 
 
7.  งบประมาณค่าใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับอนมุัติ……-………บาท    งบประมาณที่ใช้จริง…..-....บาท 
   งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)………………-…………….บาท 
 
8.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  (เขียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อ ๆ)  
ที่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 
เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการป้องกันการทจุริตโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
โปรง่ใส ตรวจสอบได้  
 

✓   

8.2 เพื่อปลูกฝังนกัเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  ✓   
8.3 เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสจุริต ✓   
  
9.  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 9.1  -  
 

10.  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
 10.1  - 

11.  เอกสารแนบท้าย  (เอกสารอ้างองิอื่นๆ ทีเ่ห็นสมควร) 
  1.  ภาพถ่าย  2. แบบประเมิน  3. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 

ด้าน   การจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเต็ม 
ตามศักยภาพ  

  
  
 
 



 
 
   ลงช่ือ…………………………………………………   
                       (  นางกรุณา  ยินดี  )           
                      ผู้รับผิดชอบโครงการ               
              10  กันยายน  2564     
- รับทราบ 
 
            ลงช่ือ…………………………………………….. 
               (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
                  10  กันยายน  2564    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิโครงการการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564 
โรงเรียนบา้นโคกกุง   

คำชี้แจง 1.  ให้ทำเครื่องหมาย       ตรงช่องระดบัตามความคิดเหน็ของท่านให้มากทีสุ่ด 
  2.  ผลจากการประเมินโครงการ จัดทำข้ึนเพื่อนำผลไปใช้ปรบัปรงุและพัฒนาโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

............................................................................................................................. ............. 
ส่วนท่ี  1  ผู้ตอบแบบประเมิน    ครูและบุคลากรทาการศึกษา    ผู้ปกครอง 
       กรรมการสถานศึกษา    นักเรียน  
ส่วนท่ี  2  รายการประเมิน 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 
1 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง

กับโครงการ 
     

2 ระยะเวลาทีจ่ัดกิจกรรมเหมาะสม      
3 ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมเหมาะสม      
4 ประโยชน์ของโครงการต่อการพฒันาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 
     

5 การมสี่วนร่วมของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง      
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ( ถ้ามี )......................................................................................... ................................... 
...................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ..................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
 

       ขอบคุณครับ / ค่ะ ...  งานบริหารทั่วไป   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สรุปผลการประเมินโครงการโครงการการป้องกันการทุจรติในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564 

โรงเรียนบา้นโคกกุง 
ส่วนท่ี  1  ผู้ตอบแบบประเมิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
   จำนวน  50  คน 
ส่วนท่ี  2  รายการประเมิน 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ความหมาย 
1 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง

กับโครงการ 
4.90 98.00 มากที่สุด 

2 ระยะเวลาทีจ่ัดกิจกรรมเหมาะสม 4.90 98.00 มากที่สุด 

3 ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมเหมาะสม 4.80 96.00 มากที่สุด 

4 ประโยชน์ของโครงการต่อการพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

5.00 100.00 มากที่สุด 

5 การมสี่วนร่วมของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 4.90 98.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.90 98.00 มากที่สุด 
 
จากตาราง  พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการการป้องกันการทจุริตในสถานศึกษา  ประจำปงีบประมาณ  2564  โรงเรียนบ้านโคกกุง 
โดยรวมมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยอยูท่ี่  4.90  คิดเป็นร้อยละ  98.00  และข้อที่มีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุ่ด  
คือประโยชน์ของโครงการต่อการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  5.00  คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   - 
 

       ขอบคุณครับ / ค่ะ ...  งานบริหารทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แบบสำรวจความพึงพอใจในความสจุริตและโปร่งใสของสถานศึกษา   
ประจำปีงบประมาณ  2564  ของโรงเรียนบ้านโคกกุง   

คำชี้แจง 1.  ให้ทำเครื่องหมาย       ตรงช่องระดบัตามความคิดเหน็ของท่านให้มากทีสุ่ด 
  2.  ผลจากการสำรวจความพงึพอใจ จัดทำข้ึนเพื่อนำผลไปใช้ปรับปรงุและพฒันาโครงการ
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

............................................................................................................................. ............. 
ส่วนท่ี  1  ผู้ตอบแบบสำรวจ    ครูและบุคลากรทาการศึกษา    ผู้ปกครอง 
       กรรมการสถานศึกษา    นักเรียน  
ส่วนท่ี  2  รายการประเมิน 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 
1 โรงเรียนบรหิารจัดการ

โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

     

2 ความพึงพอใจต่อความ
มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกงุ 

     

3 ความพึงพอใจต่อความ
มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของครูและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง 

     

4 ความพึงพอใจต่อความ
มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนบ้านโคกกุง 

     

5 ท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อโรงเรียนบ้านโคก
กุงอย่างเป็นอสิระ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ( ถ้ามี )......................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................................................................................................................... ........ 
....................................................................................... ...................................................................................... 
 

       ขอบคุณครับ / ค่ะ ...  งานบริหารทั่วไป   
 
 



 
  สรุปผลความพึงพอใจในความสจุริตและโปร่งใสของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564   
      ของโรงเรียนบา้นโคกกุง   
ส่วนท่ี  1  ผู้ตอบแบบประเมิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
จำนวน  50  คน 
ส่วนท่ี  2  รายการประเมิน 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ความหมาย 
1 โรงเรียนบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้
5.00 100 มากที่สุด 

2 ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

5.00 100 มากที่สุด 

3 ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของครู
และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกงุ 

5.00 100 มากที่สุด 

4 ความพึงพอใจต่อความมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนบ้านโคกกุง 

5.00 100 มากที่สุด 

5 ท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อโรงเรียนบ้านโคกกุงอย่างเป็น
อิสระ 

5.00 100 มากที่สุด 

 
  จากตารางพบว่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา มีความ
พึงพอใจในความสจรุิตและโปร่งใสของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564  ของโรงเรียนบ้านโคกกุง   
โดยรวมมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยอยูท่ี่  5.00  คิดเป็นร้อยละ  100   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   - 
 

       ขอบคุณครับ / ค่ะ ...  งานบริหารทั่วไป  

 

 

 

 



ภาพประกอบโครงการ 

          

       

          

          

    

 



โครงการ 

      แผนงาน/โครงการ การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564 
สนองกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้รบัการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเตม็ 
ตามศักยภาพ  
แผนงาน บริหารทั่วไป  
ผู้ท่ีรับผิดชอบ นางกรุณา  ยินดี 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลุาคม  2563 – กันยายน 2564  
 
1. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปจัจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อดจิิตอลทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสงัคม  
เปลี่ยนแปลงตามและเกิดการคอร์รปัช่ันการทุจริตโดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ 
ส่วนตัว เช่น  การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทบัซ้อน  
การสนบัสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  

โรงเรียนบ้านโคกกงุ  สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์  เขต  4 
ได้จัดทำโครงการการปอ้งกันการทจุริตในสถานศึกษา ข้ึน เพื่อสนับสนุนและสง่เสรมิให้โรงเรียนได้
ดำเนินการป้องกันการทุจริตและปลกูจิตสำนึกนักเรียนให้เปน็พลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สจุริตของ 
สังคมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพือ่ให้โรงเรียนดำเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพือ่ปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซือ่สัตย์สุจริต  
3. เพือ่ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  

 
3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  ร้อยละ 100 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  
2. โรงเรียนมีการดำเนินการแผนงาน/โครงการ โปรง่ใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 100   
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม  
2. โรงเรียนดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ  ระยะเวลา  ผู้รบัผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อช้ีแจงวิเคราะห ์
ความต้องการของท้องถ่ินและชุมชน วางแผนการ 
ดำเนินงาน 

ต.ค.- พ.ย. 2563 ผู้บริหารโรงเรียน 

2. มอบหมายผูร้ับผิดชอบ วางแผน และจัดทำ 
โครงการ 

ธ.ค. 2563  ผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นการดำเนินโครงการ (D)  
ดำเนินการ ดังนี้  
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้
การป้องทจุริตให้กับผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการ 
ศึกษา  และ นักเรียน  
2.จัดทำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการ  
ดำเนินการ  
3. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการ
ทุจริต 
 
4. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต 

 
 
ธ.ค. 2563  
 
 
ธ.ค. 2563  
 
 
ต้นภาคเรียนที่ 2/2563 
 
 
มีนาคม 2564 

 
หัวหน้างาน   
ทั้ง  4 ฝ่าย 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

คณะครู/ผู้บริหาร/
นักเรียน 
 
ครูประจำช้ัน/ครูที่
ปรึกษา/
คณะกรรมการ 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)  
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน 
โครงการ  

 6. สรปุและรายงานผลโครงการ  

ม.ีค. – ก.ย. 2564  ผู้บริหารโรงเรียน  

หัวหน้างาน   
ทั้ง  4 ฝ่าย 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)  
7. รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู  
8. ปรับปรงุพัฒนา  

ก.ย. 2564  
 

ผู้บริหารโรงเรียน  
นางกรุณา  ยินดี 

 
 
 

 
 
 



 
5. งบประมาณ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ  เพราะรางวัลและอุปกรณ์ใช้ร่วมกับงบวัสดุฝึกสอนสอบที่มีอยู่แล้ว) 
 

กิจกรรม  งบประมาณ รวม  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสด 

1.จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้  
ป้องกันการทจุริตผูบ้รหิาร คณะครู  
ทางการศึกษาและนักเรียน 

- - - - 

2. กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต - - - - 

รวม  - - - - 

6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)  วิธีประเมิน  เครื่องมือ 

 1. นกัเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  
 2. สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัตหิน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
3. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรสจุริต 
ได้รับความเช่ือมั่นใน การปฏิบัติหน้าที่  

- สังเกต  
- สัมภาษณ์  
- สำรวจความ 
พึงพอใจ  

- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์  
- แบบสำรวจ  
ความพึงพอใจ 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต  
7.2 นักเรียนได้รบัการปลกูฝงัค่านิยมความซื่อสัตย์สจุริตจนเป็นวัฒนธรรม  
7.3 ผูบ้รหิาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต     

 

 
 
ลงช่ือ ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางกรุณา  ยินดี ) 
      
                       

     ลงช่ือ .............................................ผู้อนมุัติโครงการ 
           (นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกงุ 


