
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  

 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ  
                                          (พ.ศ.2561-2580) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
ตรอนตรีสินธุ์                         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน ข้อ 8 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
ตรอนตรีสินธุ์   สามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 

ข้อที่ 12 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุนันท์  ด าค า และ นางสุรันต์  อินทะปัญโญ  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการครูและบุคลากร  

1.2 เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

2.  การด าเนินงาน 
 

     ด าเนินการแล้วเสร็จ      ก าลังด าเนินการ       ยังไม่ด าเนินการ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 3.1  เวลาด าเนินการตามแผน     เริ่ม   1  ตุลาคม 25๖4    
 3.2  สรุปเวลาด าเนินการจริง            31 มีนาคม 2565 
             ตามแผน 
           เร็วกว่าแผน สรุปครึ่งปีแรก 
             ช้ากว่าแผน เพราะ  .................................. 
 
 
 
 
 



4. บุคคล/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
1.  นักเรียน  จ านวน   723   คน 
2.  วิทยากร  จ านวน       -    คน 
3.  ผู้บริหารและคณะครู จ านวน     55  คน 
4.  กรรมการสถานศึกษา จ านวน       9  คน 

 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
ขั้นตอน/กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้าน

การทุจริตแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

  - จัดการอบรม/ประชุมชี้แจง 
เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต           
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตรอน    
ตรีสินธุ์ 
- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับ     
การอบรมเกี่ยวกับการต่อต้าน
ทุจริตตามต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2. เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐของโรงเรียนตรอน       
ตรีสินธุ์ 
 

  - การจัดสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ตามแนวทางการประเมิน ITA  
-  รับการประเมินและตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

ที ่ เป้าหมาย 
สภาพ

ความส าเร็จ ขั้นตอน/กิจกรรม 
การด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)    

ด้านปริมาณ   
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
 

ด้านคุณภาพ   
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีแนวทางป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
     1. ศึกษานโยบายของโรงเรยีน
, สพม.พลอต, สพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการในส่วน       
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
     2. ศึกษาบริบทและสภาพ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ 
     3. จัดท าโครงการฯ น าเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร 

     4. ประชุมคณะท างาน          
เพื่อช้ีแจงโครงการฯ            
และมอบหมายภาระงาน 
     5. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน และคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้เป็นไป        
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
ก าหนด 

    6. สรุปประเมินโครงการฯ 
    7. จัดท ารายงานโครงการฯ   

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
ด้านปริมาณ   
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
ด้านคุณภาพ   
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีแนวทางป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

 
 
 
 



7. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ ขั้นตอน/กิจกรรม 

การด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
 โรงเรียนมีการด าเนินการตามโครงการ        

พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต      
ในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  - ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมาย 
ภาระงาน 
- ด าเนินงานตามโครงการฯ  
- จัดท าเอกสารให้เป็นปัจจบุัน
เสมอ 
- จัดเก็บขอมูลสารสนเทศงาน
แผนงานอยางเปนระบบครอบคลุม
และทันตอการใชงาน 
- สอบถามความพงึพอใจ 
- สรุปประเมินโครงการฯ 
- จัดท ารายงานโครงการฯ   
น าเสนอฝา่ยบริหาร 
 

 

8. งบประมาณ  
 8.1  งบประมาณที่จัดสรรตามแผน   3,600  บาท (เงินอุดหนุนรายหัว) 
          8.2  งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด   ...........................  บาท    
 8.3   สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 
     ตามแผน        ต่ ากว่าแผน.....3,600.....บาท       สูงกว่าแผน ..................บาท 

 

9.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่องาน/กิจกรรม/โครงการ  ตามเกณฑ์  ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย    4.21-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย    3.41-4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

  ค่าเฉลี่ย    2.61-3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย    1.81-2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย    1.00-1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

10.  ปัญหา   อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ 
  - การด าเนินการยังขาดความต่อเนื่องในบางขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไป
จัดท าเป็นสารสนเทศของงาน 
 - ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงานด้านการป้องกันทุจริต
ภายในสถานศึกษา 
 

11.  จุดเด่นของงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- โรงเรียนด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ได้ทันก าหนดเวลาตามโรงเรียนและต้นสังกัดก าหนด 
- ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินเป็นอย่างดีทุกครั้ง 
 



12.  จุดที่ควรพัฒนา  ของงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นรูปธรรมและครบถ้วนมากข้ึน 
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน 
- เข้ารับการอบรมเก่ียวกับงานป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 

 

13.  ข้อเสนอแนะ 
 ควรด าเนินการต่อ(ระบุข้อเสนอแนะการพัฒนา)………………………………………………………… 

  ยกเลิกโครงการ  เนื่องจาก.......................................................................... ........................ 
     
 
 
   ลงชื่อ............................................................. 
                                               (นางสุนันท์  ด าค า) 
                                       ต าแหน่ง       ครู 
                                  วัน   31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
รายงานผลการก ากับติดตาม ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตสถานศึกษา 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม        
ที่ได้ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผู้เข้าร่วม ด าเนินการ  
ผลผลิตที่ได้รับ 

1. การประชุม
หลักสูตรต้านทุจริต 

- มอบหมายหน้าที่ในการ
รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาหลักสูตรต้านทุจริต 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริต เพื่อให้      
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- หัวหน้างาน
หลักสูตร 
- ครูที่ปรึกษา        
ทุกระดับชั้น 

ครูที่ปรึกษารับผิดชอบ    
ในการศึกษาหลักสูต       
รต้านทุจริต ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนในชั้นของตนเอง 
ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2. ประชุมเผยแพร่
หลักเกณฑก์าร 
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส  
ในการด าเนินงาน ITA 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่วนกลางใน 
การเตรียมรับการประเมิน ITA 
- สร้างความตระหนักและความ 
เข้าใจกับครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

ผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากร 
โรงเรียนตรอน        
ตรีสินธุ์ 

-เตรียมความพร้อม       
ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


