
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน 
                     สุจริต 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที ่1 โรงเรียนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มทีร่ับผิดชอบโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 1 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    5.1  นายระนิต   ณ พัทลุง 
    5.2  นางยุพดี  คลาดนาน 
    5.3  นางฉวีวรรณ  ศิลปะ 
    5.4  นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

6. งบประมาณ  จ้านวน    156,000.-   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ    สพฐ. รว่มกับ ป.ป.ช. 
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  4  กิจกรรม   
 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) คัดเลือกตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 1 ให้แก่ ครู  1  คน/ 
                   ผู้บริหาร 1 คน เป็นค่าเบี ยเลี ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก             งบประมาณ  10,000.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมบรษิัทสร้างการดี 
                      2.1  คัดเลอืกตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 1  ให้แก่ โรงเรียนที่ชนะ 
                            การแข่งขัน จากกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นค่าเบี ยเลี ยง/ค่าพาหนะ/ค่าท่ีพัก 
                            ให้กับนักเรียน 4 คน/ครู 1 คน                            งบประมาณ   25,000.-บาท 
                      2.2 กิจกรรมน้าเสนอนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
                           (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)  เป็นค่าเบี ยเลี ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก   
                           จ้านวน 1 คน                                                งบประมาณ     5,000.-บาท 
   กิจกรรมที่ 3   จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 
                       3.1 โรงเรียนวัดหนองสมาน ด้าเนิน กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ สพฐ. ชุมชน 
                                                                                              งบประมาณ  30,000.- บาท 
                     3.2 โรงเรียนวัดควนสีนวล ด้าเนินกิจกรรมประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 
                            ของนักเรียน โรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 

                                                                                         งบประมาณ  26,000.- บาท 
                     3.3 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ด้าเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั น)    
                                                                                         งบประมาณ  10,000.- บาท 

     กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ.และส้านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น                                      งบประมาณ  50,000.- บาท 

 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4 กิจกรรม 
1) กิจกรรมถอดบทเรียน  Best  
    Practice ผู้บริหาร     1 คน 
2) กิจกรรมถอดบทเรียน  Best  
    Practice   ครู         1 คน 
3) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ครู  
    1 คน นักเรียน 4 คน 
4) น้าเสนอนวัตกรรมจัดการเรียน 
    การสอนหลักสูตรต้านทุจริต 
    ศึกษา        ครู    1  คน     
 

มีตัวแทนของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน้าเสนอผลงาน   และ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้  ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ระดับภูมิภาค  ภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 
2563  ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
จังหวัดสงขลา 



การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

- จัดสรรงบประมาณให้  3 
โรงเรียน เพื่อขยายผลโครงการ 
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการอ่ืน ๆ 
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(ค่า
พาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ.และส้านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น  

มีการขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  ให้กับ 3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ  
  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
ร้อยละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั น) 
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITtegrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 ของ 
นางสาวกุหลาบ เฟ่ืองไพบูลย์ และ
นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เดือนกรกฏาคม- กันยายน 2563      เดือนกรกฏาคม - กันยายน  2563      
3) สถานที่จัดกิจกรรม - ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

  ประถมตรัง เขต 1 
- โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  
- โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับจัดสรร 

- ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
  ประถมตรัง เขต 1 
- โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  
- โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับจัดสรร 

  
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

ก้าหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะ
สาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1) 1 พัฒนาและยกระดับธรรมาภิ
บาล   ในการบริหาร การ
จัดการ ของสถานศึกษาใน
สังกัด 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน มี
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

บรรลุ - เป็นตัวแทนของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การน้าเสนอผลงาน  และการประกวด 
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้   ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับภมูิภาค ภาคใต้ 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

ก้าหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะ
สาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. พัฒนานวัตกรรมการ 
   ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ของสถานศึกษาในสังกัด 

สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ตามภารกิจอย่างโปร่งใส  
มีกลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต   ที่
เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

บรรลุ - ขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  ให้กับ 3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ  
  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ 
  ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียน 
  สุจริตต้นแบบและโรงเรียน 
  เครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้าน 
  ทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั น) 
 

 

10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี
พฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  
  และ  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ของนักเรียน 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบและ
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อย
ละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั น) 
 

บรรลุ - เด็กและ
เยาวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยึด
มั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
2) ร้อยละ 80 ของครู ผู้บริหาร ใน
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมถอดบทเรียน(Best  
                    Practice)  

10,000.- 10,000.-  

กิจกรรมที่ 2  กจิกรรมบรษิัทสร้างการดี           30,000.- 30,000.-  
กิจกรรมที่ 3   จัดสรรงบประมาณให้แก่
โรงเรียน    เพ่ือด าเนินกิจกรรม โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ สพฐ.  
  ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ 
  ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต 
  ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อ
ภาพยนตร์สั น)    

66,000.- 66,000.-  

กิจกรรมที่ 4  ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต(ค่าพาหนะในการเดินทางมา
ประชุมอบรมกับ สพฐ.และส้านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น                                       

50,000.- 11,080.-  

รวม 156,000.- 117,080.-  
คงเหลือ 38,920.-  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการด้าเนินงานที่เกิด
ปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………-…………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………-…………………………… 
........................................................................................  
....................................................................................... 

 
 
 



13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     13.2 สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     13.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
            และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 

- 
15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 
ลงช่ือ ……………กุหลาบ…………………..  ผู้รายงาน 

                 (นางสาวกุหลาบ  เฟ่ืองไพบูลย์)  
 
ลงช่ือ.................ยุพดี..........................  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
              (นางยุพดี  คลาดนาน)  

 

 

 

 

 

 

รางวัลชมเชย กจิกรรมถอดบทเรียน  Best  
    Practice ผู้บริหาร   

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน  และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้   ภายใต้
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 
ภาคใต้ 


