
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
ที.่.....................................................     วันที่ 18 กันยายน 2563 
เรื่อง    รายงานผลการปฏิบัติโครงการการป้องกันการทุจริต  
            
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

           ตามท่ีข้าพเจ้า  นายฉลอง  ป้องสีดา ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้รับผิดชอบโครงการการป้องกัน
การทุจริต ในปีการศึกษา 2563 โดย มีกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้  

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการทุจริตผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทาง 
การศึกษาและนักเรียน  

2.จัดท าค าสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบ แลประเมินผลการ 
ด าเนินการ  

3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
4. กิจกรรมป้ายค าขวัญต้านทุจริต จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 

 1. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
มาตรการ 5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และ 
ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ 
1. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ร้อยละ 90 ด้วยความโปร่งใส 

2.เพื่อให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2.ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ
90 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต 

3. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. การประเมินผล 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน แหล่ง/ผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมิน 

1. สังเกต  
2. สอบถาม  
3. ตรวจผลงาน 
 4. ประเมินพฤติกรรม  
5. ประเมินความพึง 
พอใจ 

1. แบบประเมิน คุณภาพ
นักเรียน  
2. แบบประเมิน 
พฤติกรรม 3. แบบ
ประเมินความ พึงพอใจ 

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

1. คร ู 
2. คณะกรรมการ
ประเมิน พฤติกรรม 
ผู้บริหาร 
 3. ผู้เกี่ยวข้องประเมิน 
ความพึงพอใจใน
โครงการ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 
4. ผลการด าเนินโครงการ 

เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
บรรลุ / ไม่

บรรลุ 
1. ร้อยละ แผนงาน/โครงการด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ90 บรรลุ 
2. ร้อยละ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ90 บรรลุ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ85 บรรลุ 

 
5. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ  

5.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน  
ครู 17 คน กรรมการสถานศึกษา 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน 20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 จ านวน 54 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
 
5.2 รายการประเมิน 
 
 
ข้อ 

 
 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 
 

พอใจ 
(คน) 

 
ไม่ 

พอใจ 
(คน) 

ร้อยละ
ความ 
พึง 

พอใจ 
1 การสร้างความตระหนัก/ให้ความส าคัญกับโครงการ 100 - 100 
2 การวางแผน 92 8 92 
3 อุปกรณ์ความร่วมมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก 86 14 86 
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ครู 100 - 100 
5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 90 10 90 
6 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน 94.87 5.13 94.87 



7 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 86.67 13.33 86.67 
8 ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ 94.87 5.13 94.87 
9 การนิเทศติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา 100 - 100 
10 ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม 100 - 100 
11 การประสานงานของผู้ร่วมโครงการ 86.67 13.33 86.67 
12 การด าเนินงานตามโครงการ 96.07 3.93 96.07 
13 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 94.87 5.13 94.87 
14 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต 95 5 95 
15 ความส าเร็จของโครงการ 87 13 87 

สรุปความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 93.61 6.39 93.61 
สรุป ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.11  
ควรจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ในปีต่อไปหรือไม่  
        ควรจัด  

  ไม่ควรจัด  
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
         - ไม่มี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    
(นายฉลอง  ป้องสีดา) 

                                                                      ต าแหน่ง  ครู 
 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             
                              (นางสิตาพัชร์  ผิวเงิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 

 


