
 

รายงานผล 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปี พ.ศ. 2564 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริต 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง   สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

วันที่    25 เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 

เรื่อง  รางานผลการดำเนินงานโครงการการป้องกันการทุจริต 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 ตามท่ีโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาวธนัญญา  ดวงธนู    รับผดิชอบ

โครงการการป้องกันการทุจริต ในปีการศึกษา  2564  โดยมีกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการทุจริตผู้บริหาร  คณะครูบุคลากรทาง

การศึกษาและนักเรียน 

 2.จัดทำคำสั่ง  แต่งตั้ง  คณะกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลการ

ดำเนินการ 

 3.กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 

 4.กิจกรรมป้ายคำขวัญต้านทุจริต 

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ดังนี้ 

1.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ 
กลยุทธ์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
มาตรการ  5.  จัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และ
ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ 
1.สถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

1.สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการร้อย
ละ  90  ด้วยความโปร่งใส 

2.เพ่ือให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 

2.ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อย  
90  มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

3.นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฝางได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

3.นักเรียนร้อยละ  85  มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

 



2.  การประเมินผล 

วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่ง/ผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมิน 
1.  สังเกต 
2.  สอบถาม 
3.  ตรวจผลงาน 
4.  ประเมินพฤติกรรม 
5.  ประเมินความพึง
พอใจ 
 

1.  แบบประเมิน
คุณภาพนักเรียน 
2.  แบบประเมิน
พฤติกรรม 
3.  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

1.  นักเรียน 
2.  คร ู
3.  ผู้บริหาร 
4.  กรรมการ
สถานศึกษา 
5.  ผู้ปกครอง 
 

1.  คร ู
2.  คณะกรรมการ
ประเมินพฤติกรรม  
ผู้บริหาร 
3.  ผู้เกี่ยวข้องประเมิน
ความพึงพอใจใน
โครงการ 
 

 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1  สถิติที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ 

 3.2  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ 

4.  ผลการดำเนินโครงการ 

 
เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครง 

ผลการ
ดำเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

1. ร้อยละ  แผนงาน/โครงการดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ  90 บรรลุ 
2. ร้อยละ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ  90 บรรลุ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ  85 บรรลุ 

 

5. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ครู  33  คน  กรรมการสถานศึกษา  15  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  86  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่  4 – 6  จำนวน  266 คน  รวมทั้งสิ้น  400  คน 

  

 

 

 

 

 



5.2 รายการประเมิน 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
พอใจ 
(คน) 

ไม่
พอใจ
(คน) 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 การสร้างแผนความระหนัก/ให้ความสำคัญกับโครงการ 100 - 100 
2 การวางแผน 92 8 92 
3 อุปกรณ์ความร่วมมือ/สิ่งอำนวยความสะดวก 86 14 86 
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ครู 100 - 100 
5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 90 10 90 
6 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน 94.87 5 94.87 
7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 86.67 13 86.67 
8 ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ 94.87 5 94.87 
9 การนิเทศติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา 100 - 100 
10 ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 100 - 100 
11 การประสานงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 86.67 13 86.67 
12 การดำเนินงานตามโครงการ 96.07 3 96.07 
13 นักเรียนที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 94.87 5 94.87 
14 ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลาการทางการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต 95 5 95 
15 ความสำเร็จของโครงการ 87 13 87 
                                             สรุปความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 93.61 6.39 93.61 

 

สรุป  ความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  93.11 

 1. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ในปีต่อไปหรือไม่ 

         ควรจัด 

             ไม่ควรจัด 

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านทุจริตมากข้ึน 

 

 

 



 

 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

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

   (นางสาวธนัญญา  ดวงธนู) 

           ครูชำนาญการ 

 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

 

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

    (นายวิทยา  แสนแป้) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 

 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

 

 

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

   (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 


