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ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำสงขลำเขต 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร 

กำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปี 2562 

โรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง(รำษฎร์สำมัคคี) 



2 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานการต่อต้านทุจริต ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคค ี

 
สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร กำรต่อต้ำนทจุริต ปีกำรศึกษำ2562  

 
 
 

โครงการ 
แนวการบริหาร 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
 

รวม 
รายหัว เรีย

น 
ฟรี 

พัฒนา 
ผู้เรียน 

ปัจจัย 
พื้นฐาน อนุบาล ประถม 

2. โครงการปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
 

 - 
- 
- 

31,190.-    31,190.- 

8.โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

  1,000    1,000 

12.โครงการปลุกฝังวิถี
ประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 

  1,000    1,000 
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แบบรำยงำนโครงกำร  ประจ ำปี 2562 
 

1. ชื่อโครงกำร สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสื่อลามกอนาจาร 
และปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  หลีกเลี่ยงจนเองจาก อบายมุข   

 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่นภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ 
3.เป้ำหมำย  

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง  
ค้นหา  และแก้ปัญหา สิ่งเสพติดให้โทษ  สื่อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ทะเลาะวิวาท   และ
อบายมุข   

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง  
ค้นหา  และแก้ปัญหา สิ่งเสพติดให้โทษ  สื่อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ทะเลาะวิวาท   และ
อบายมุข  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เชิงคุณภำพ 
1 นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงตนเองจาก
อบายมุข 
 

เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงตนเองจากอบายมุข
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2 นักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 
 

นักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุข เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

3. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 

โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับดีเด่น มี Best Practice 
gเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข และมี รายงานกิจกรรมการ
ขยายเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่าย  
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.แต่งตั้งคณะท างาน 2.มีการแต่งตั้งคณะท างาน 

3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 3.มีการร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
       4.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว        4.1 มีการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุก

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

       4.2 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน        4.2 มีการด าเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

       4.3 กิจกรรมการคน้หายาเสพติดใน
โรงเรียน. 

        4.3 มีการด าเนินกิจกรรมการค้นหายาเสพติดใน
โรงเรียน.ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 

       4.4 กิจกรรมการรักษา (คลินิกเสมารักษ์         4.4 มีการด าเนินกิจกรรมการรักษา (คลินิก
เสมารักษ์ 

       4.5 กิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดใน
โรงเรียน (ตู้แดงเสมารักษ์) 

        4.5 มีการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติด
ในโรงเรียน (ตู้แดงเสมารักษ์)ครบทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

      4.6 กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ระดับเพชร   

 

      4.6 มีเอกสารงานรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ระดับเพชร  เอกสารผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ Best  Practice  และ เอกสารรายงานการสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา  ผ่านการประเมินระดับดีเด่น 
ระดับจังหวัด ส่งต่อเข้าประเมินระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 5. มีนิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 6.มีการประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………..........-.....…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 
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5. งบประมำณ  
 งบประมาณตามโครงการ.................1,000...........................................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .........................1,000...........................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน …............-......………………. บาท 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 

2.แต่งตั้งคณะท างาน เม.ย.62 เม.ย.62 
3. ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เม.ย.62 เม.ย.62 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้   
       4.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
       4.2 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
        4.3 กิจกรรมการค้นหายาเสพติดใน
โรงเรียน. 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

        4.4 กิจกรรมการรักษา (คลินิกเสมารักษ์ ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
        4.5 กิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดใน
โรงเรียน (ตู้แดงเสมารักษ์) 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

5. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
6. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 31 มีนาคม 63 31 มีนาคม 63 

  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 

7.  ผลส ำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

   ร้อยละ 100 ของผู้เรียน รู้จักวิธีป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสื่อลามก 
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
หลีกเลี่ยงจนเองจาก อบายมุข   

   ตัวช้ีวัดผลผลิต 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน รู้จักวิธีป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก อนาจารและ
ปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงจนเอง
จาก อบายมุข    
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากยาเสพติด 
สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับดีเด่น มี Best Practice 
gเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข และมี รายงานกิจกรรมการ
ขยายเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่าย  

  
ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ…………………………-…………………………………………………….. 
8. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการปรากฏผล ดังนี้ 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ  

น้อยที่สุด 
1 

น้อย 
2 

พอใช้ 
3 

มาก 
4 

มากที่สุด 
5 

1. ด้ำนทรัพยำกรที่ใช ้      
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ    √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง     √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ      
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ     √ 
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ     √ 
2. ประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร      
   2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ     √ 
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการด าเนินโครงการ     √ 
   2.3 ข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินโครงการสามารถส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ไดต้ามวตัถุประสงค์ และ 
เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    √ 

   2.4 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินโครงการมีการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ระหว่าง ผู้รบัผิดชอบโครงการ /วทิยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    √ 

3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน      
    3.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด 

    √ 

    3.2  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้ำหมำยเชิงคุณภำพที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

    √ 
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    3.3  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้ำหมำยเชิงปรมิำณที่ก าหนดไว้
มากน้อยเพียงใด 

    √ 

รวม    8 50 
ค่ำเฉลี่ย  4.83 
ร้อยละ 96.60 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.60  ระดับดีมาก 

9. ปัญหำ/อุปสรรค   -  

10.ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข            - 
 

           (ลงชื่อ)…………….. ...........…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                      (นางนันทา  กิมิเส) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ประจ ำปี 2562 

1. ชื่อโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
    2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
    2.4 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3. เป้ำหมำย (ถ้ำมี) 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

2.นักเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

3.นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 

4.นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เช่น กำรอบรม   ศึกษำดูงำน กำรเข้ำค่ำย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียม (P) 
-ศึกษา-จัดท า-น าเสนอโครงการฯ 

1. โครงการได้รับการอนุมัติ 

2.ขั้นด ำเนินกำร (D) 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 

2. ด าเนินการตามขั้นตอนตามปฏิทินวันส าคัญต่างๆ 
ของกิจกรรมที่ก าหนด 
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

 
-ทุกกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมร้อยละ 90 
-ทุกกิจกรรมจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด  
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-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
พ้ืนฐาน 12 ประการ 
3.ขั้นนิเทศติดตำมผล (C) 
-นิเทศติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมฯ 

-ผู้บริหารติดตาม/ให้ค าแนะน า  

4. ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A) 
-สรุปประเมินโครงการ 
-จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม น าเสนอผู้บริหาร 

-เมื่อเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง ได้สรุปจัดท าแบบรายงาน
การจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ…………….-..............…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………........................................…………….. 

5. งบประมำณ  
 งบประมาณตามโครงการ.........................31,190.........................  บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง  .................................. 31,190..................................  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ….....-.............………………. บาท 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ              มกราคม 63 ตามก าหนด 
2.กิจกรรมวันไหว้ครู            มิถุนายน 62 ตามก าหนด 
3.กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันต่อต้านยาเสพติด) 26 มิถุนายน 62 ตามก าหนด 
4.กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 28 กรกฎาคม 62 ตามก าหนด 
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

28 กรกฎาคม 62 ตามก าหนด 

6.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ           29 กรกฎาคม 
62 

ตามก าหนด 

7.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 62 ตามก าหนด 
8.กิจกรรมวันลอยกระทง 22 พฤศจิกายน 62 ตามก าหนด 
9.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก 5 ธันวาคม 62 ตามก าหนด 

 
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ……………-……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 
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7.  ผลส ำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

-จากการสังเกต และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก  

2.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

-จากการส ารวจความคิดเห็น นักเรียนมีน้ าใจเอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอยู่ใน
ระดับมาก 

3.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

-จากการสังเกต และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

4.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จากการสังเกต และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

  
ผลส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และเป็นโครงการที่ควรจัด
ต่อไปในปีการศึกษาหน้า 

8. ปัญหำ/อุปสรรค 
  เวลาในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีเวลาน้อย เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 

  ควรมีเวลาในการเตรียมการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้ 

 
  
            (ลงชื่อ)…………….............…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                         (นางศิริลักษณ์  ลิขิตธาดาภัทร ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. ชื่อโครงกำร การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 
          ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3. เป้ำหมำย (ถ้ำมี) 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. ปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรม
ตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม 
และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนร้อยละ 98 น าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

. กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เช่น กำรอบรม   ศึกษำดูงำน กำรเข้ำค่ำย อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑ รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓ ด าเนินงานตามกิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน๔ เข้าค่ายสานสัมพันธ์สภานักเรียน 
๕ ประชุมสามัญสภานักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 

ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดจนแล้วเสร็จทุก
กิจกรรม 

 กรณีด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม/มากกว่าที่ก าหนด เพราะ……………...............…………………………….… 
……………………………………………………-……………………………………………........................................…………….. 

5. งบประมำณ  
 งบประมาณตามโครงการ 1,000   บาท 
 งบประมาณจ่ายจริง    1,000  บาท 
 สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน – บาท 
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6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร (ระบุวัน/เดือน/ปี)  

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการ

ด าเนินกิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง

ตามกิจกรรม 
๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการ 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
๓.๑ รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
๓.๓ ด าเนินงานตามกิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
๓.๕ ประชุมสามัญสภานักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔. นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบการด าเนินงาน 
๕. ประเมินผล/สรุป/รายงานผล 

 เมษายน ๒๕๖2 
เมษายน  ๒๕๖2 

 
มี.ค.๖3 

 
พ.ค.  ๖2  

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
        มี.ค. ๖3 
        มี.ค. ๖3 

24 เมษายน ๒๕๖2 
25 เมษายน  ๒๕๖2 

 
23 ก.พ. ๖3 

 
15 พ.ค.  ๖2  

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
29 มี.ค. ๖3 
29 มี.ค. ๖3 

  
กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด เพราะ…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................……….. 

7.  ผลส ำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.๑. ปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะ
ธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

๒.   ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

๑.  นักเรียนมีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะ
ธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

2.  นักเรียนสามารถน าหลักปัญญาธรรม สามัคคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 ผลส าเร็จต่ า/สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 



13 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานการต่อต้านทุจริต ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคค ี

8. ปัญหำ/อุปสรรค 
   - 

9. ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 
  สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีความเข้มแข็งได้ด าเนินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา เป็นการการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
 
          (ลงชื่อ)……………... ..........…………………ผู้รายงาน/ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                                                         (นางสาวธารปภัสร์ ด าน้อย ) 
 
 



14 
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานการต่อต้านทุจริต ประจ าปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคค ี

ภาพกิจกรรม 
 

เลือกตั้งสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
 

 
 
 
 


