
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๑ .ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนิรมล  ภูนามูล 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
4. เป้าหมาย  

4.1 เชิงปริมาณ  
1.  ผู้เรียนร้อยละ  90  ได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 2.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
        3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความส านึกในความ

เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
4.  ผู้เรียนร้อยละ  90  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.2 เชิงคุณภาพ  
1.  ผู้เรียนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  2.  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.  ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การด าเนินงาน  
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อ่ืนๆ รวม 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    28 ม.ค.62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
2. ประชุมคณะท างานที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายภาระงาน 

   15 ก.พ.62 อ.รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม     พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์ สุนทรวิทย์ 

      1) กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  100,000 100,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ถนอม อารีสุก 
      2) กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 1,000  1,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      3) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

10,000  10,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

      4) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 10,000  10,000 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.นิรมล  ภูนามูล 
      5) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 8,000  8,000 มิ.ย. - ก.ค. 62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      6) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3,000  3,000 11-12 ส.ค. 62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      7) กิจกรรมวันเยาวชน 5,000  5,000 18-20 ก.ย.62 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      8) กิจกรรมไหว้ครู 3,000  3,000 มิ.ย. 62 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      9) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  40,000 40,000 ส.ค. 62 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
      10) กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา 500  500 พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัชฎาภรณ์ สุขสุเดช 
      11) กิจกรรมกิจกรรมท าความสะอาด
เขตพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

-  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 

      12) กิจกรรมสร้างฐานคนดี -  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
      13) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ -  - พ.ค.62-มี.ค.63 อ.รัฐจินันท์  สุนทรวิทย์ 
                                           รวม 40,500 140,000 180,500 พ.ค.62-มี.ค.63  
4. ควบคุมกิจกรรมก ากับ/ติดตามงานตาม
ภาระงานเพื่อดูความก้าวหน้าของกิจกรรม 

   พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

5. รวบรวมข้อมูล/วัดผลประเมินผล    พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ   

   พ.ค.62-มี.ค.63 อ.ปนัดดา  พร้อมบูลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
1.  ผู้เรียนได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2.  ผู้เรียน มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3.  ผู้เรียน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ความส านึก 
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

4.  ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

 
7.  งบประมาณ   1. เงินอุดหนุนรายหัว  30,500 บาท 
    2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 140,000 บาท      
                         รวมงบประมาณที่ได้รับ 170,500 บาท 
8. สรุปในภาพรวม  

จากการด าเนินงานโครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีข้อพิจารณาในการด าเนินงาน ดังนี้  
๑. จุดเด่นของโครงการ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีบางข้อที่ต้องน ามา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม จึงต้องน าไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  
๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อในแต่ละกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


