
 

 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
 

 
 

โรงเรียนศรีจนัทรวิ์ทยาคม รชัมงัคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

 

 

 

 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก 

ที…่……………………………….วันที่ ……….๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๔……………………… 

เรื่อง… รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

  ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ ชมมา ได้ด าเนินการจัดท า  กิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามเอกสารการสรุปผลการด าเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

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

                (นายชัยวัฒน์ ชมมา) 
 

       ลงชื่อ....................................................  
 (นายอินค า ค าสองสี) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ทราบ 
........................................................... ..................................................................................................   

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

                      (นางล าดวน นักดนตรี) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
 
 

 



 

 

รายงานผลกิจกรรมการรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน    
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต                
ควรส่งเสริมปลุกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน ซ่ึงจะน าความหายนะมาสู่สังคมและ
ประเทศชาติ จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน เพ่ือให้เยาวชนเป็นแบบอย่างส าคัญใน
การต้านการทุจริตและการคอรัปชัน              
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลุกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
 2.2 เพ่ือให้เยาวชนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม   
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
-จัดท าป้ายรณรงค์ 
-ท ากิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 
-เดินรณรงค์ในชุมชน 

ธ.ค. 2564 
   

 

นายอักษร ดีไสว 
 
 

 

5.  งบประมาณ 
  ตั้งไว้  2,000  บาท 
                     ใช้ไป 2,000  บาท 



 

 

                 คงเหลือ ……………-……………  บาท 
6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
6.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
6.2 นักเรียนร้อยละ 100ตระหนักถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
6.3 นักเรียนเป็นแบบอย่างส าคัญใน
การต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 

การตรวจสอบการลงทะเบียน 
เข้ารวมกิจกรรม 
การสอบถาม 
 
การประเมิน 

แบบลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบประเมิน 
 

 
7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือปลุกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงภัยที่
เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 

  -นักเรียนร้อยละ  เข้าร่วม
กิจกรรม  
-นักเรียนตระหนักถึงภัยที่เกิด
จากการทุจริต คอรัปชัน 
สามารถเขียนระบุภัยที่เกิดได้ 

2 เพ่ือให้เยาวชนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้าน
การทุจริตและการคอรัปชัน 

  นักเรียนร้อยละ 100 เป็น
แบบอย่างส าคัญในการต้าน 
การทุจริตและการคอรัปชัน 
พิจารณาจากการเก็บทรัพย์สิน
ได้และประกาศหาเจ้าของ และ
ไม่มีการแจ้งทรัพย์สินสูญหาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.  สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัด 
 

ที ่ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
 

  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
100% 

2 นักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักถึงภัยที่เกิดจาก
การทุจริต คอรัปชัน  

  นักเรียนร้อยละ 100ตระหนัก 
ถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต 
คอรัปชัน สามารถเขียนระบุภัย
ที่เกิดจากการทุจริตได้ 

3 นักเรียนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้านการ
ทุจริตและการคอรัปชัน 

  นักเรียนร้อยละ 100 เป็น
แบบอย่างส าคัญในการต้าน 
การทุจริตและการคอรัปชัน 
พิจารณาจากการเก็บทรัพย์สิน
ได้และประกาศหาเจ้าของ และ
ไม่มีการแจ้งทรัพย์สินสูญหาย 

9.  สรุปในภาพรวม 
    9.1  จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน ให้ความร่วมมือรณรงค์การต้านทุจริตและการคอรัปชัน ผลที่เกิดในโรงเรียนคือ 
นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตเก็บเงินหรือทรัพย์สินได้ ประกาศส่งคืนเจ้าของ และไม่มีการแจ้งของหายหรือการลักทรัพย์
เกิดข้ึนในโรงเรียน  

ส่วนการประเมินความพึงพอใจ สรุปได้ว่า นักเรยีน ร้อยละ 100  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน
ระดับ มากขึ้นไป  ร้อยละ 93.00 ปฏิบัติตนต่อต้านการทุริตและคอรัปชัน ระดับมากข้ึนไป    
    9.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 

 กิจกรรมในปีต่อไป ควรให้นักเรียนท าโครงการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน   
    9.3  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
      ควรให้สภานักเรียนจัดกิจกรรมเสริม เช่น ให้รางวัลผู้สะสมความดี   
 
                                                                        ลงชื่อ  
                                                                                            (นายชัยวัฒน์ ชมมา) 
                                                                                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน  
โดย นางล าดวน  นักดนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม  กิจกรรมการรณรงค์ต้านการทุจรติและการคอรัปชัน   
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต                
ควรส่งเสริมปลุกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน ซ่ึงจะน าความหายนะมาสู่สังคมและ
ประเทศชาติ จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน เพ่ือให้เยาวชนเป็นแบบอย่างส าคัญใน
การต้านการทุจริตและการคอรัปชัน              
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลุกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
 2.2 เพ่ือให้เยาวชนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม   
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
4.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการรณรงค์ต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 
-จัดท าป้ายรณรงค์ 
-ท ากิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 
-เดินรณรงค์ในชุมชน 

ธ.ค. 2564 
   

 

นายชัยวัฒน์ ชมมา 
 
 

 

5.  งบประมาณ 
  ตั้งไว้  2,000  บาท 
                     ใช้ไป 2,000  บาท 
                 คงเหลือ ……………-……………  บาท 
 



 

 

 

 

 

 

6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
6.1 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
6.2 นักเรียนร้อยละ 100ตระหนักถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
6.3 นักเรียนเป็นแบบอย่างส าคัญใน
การต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 

การตรวจสอบการลงทะเบียน 
เข้ารวมกิจกรรม 
การสอบถาม 
 
การประเมิน 

แบบลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชัน 
7.2 นักเรียนเป็นแบบอย่างส าคัญในการต้านการทุจริตและการคอรัปชัน 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นายชัยวัฒน์ ชมมา) 
 

ลงชื่อ....................................................หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
       (นายอินค า ค าสองสี) 
 

ลงชื่อ....................................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
       (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ) 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางล าดวน นักดนตรี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 


