
รายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการสง่เสริมคณุธรรมจรยิธรรม

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านแม่นะ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านแม่นะ  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

รายงานเมื่อ วันท่ี 31 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2565 

*************************************************************************************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. งบประมาณดำเนินงานตามโครงการ 

2.1 เงินงบประมาณ 
     (1) เงินอุดหนุนการเรียนการสอน  จำนวน    1,000  บาท 
     (2) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน....................-....................บาท 
     (3) งบประมาณจาก สพป./สพฐ.  จำนวน....................-....................บาท 
2.2 เงินนอกงบประมาณ 
     (1) เงินรายได้สถานศึกษา(เงินบำรุงการศึกษา/ระดมทรัพยากร)  
                   จำนวน.....................-...................บาท 
    (2) เงินอุดหนุนจาก อปท.   จำนวน....................-...................บาท 
    (3) อื่นๆ ระบุ............................................ จำนวน...................-.....................บาท 
                                             รวมงบประมาณ     1,000   บาท 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ช่ือ  นายการุณ   เมธา      ตำแหน่ง      ครู 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ีข้อท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้ 

ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

5. สนองมาตรฐานสถานศึกษาท่ี   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นท่ี  1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ประเด็นท่ี  3 การยอมรับท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

6. การดำเนินงาน ( ✓  )ดำเนินงานแล้ว   (   ) อยู่ระหว่างดำเนินการ  (   ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
8. ลักษณะโครงการ  (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ 

1. สถานท่ีดำเนินการ 
- โรงเรียนบ้านแม่นะ 

 

2. สาระสำคัญของโครงการ 
ผู้ท่ีมีลักษณะอันพึงประสงค์ของชุมชน ประเทศชาติ ย่อมเป็นท่ีต้องการ และค่อนข้างหายาก

ในสังคมปจัจุบัน ดังนั้นควรสร้างคนประเภทนี้ให้มีในชุมชน สังคม ประเทศชาติให้มากขึ้น และ
ส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งๆขึ้นไป ชุมชน สังคม ประเทศชาติจะได้มีความผาสุก 
 

 3.    วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นบุคคลท่ีพึงประสงค์ของสังคม 

     3.2 เพื่อส่งเสริมให้คนดี รักษาความดีตลอดไป 
     3.3 เพื่อป้องกันและป้องปรามผู้เรียนไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
     3.4 เพื่อยกย่องคนดีให้ปรากฏ  
 
           4.   เป้าหมายของโครงการ    
                4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          4.1.1 นักเรียนทุกคนมีความประพฤติดี 

         4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

          4.2.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีความประพฤติดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           5 ระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่
                  เดือน/ปี 
กิจกรรม 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

หมายเหตุ 

1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือ
วางแผนเตรียมการ
ดำเนินงาน 

             

2. อบรมนักเรียนแต่ละห้อง              

3. ดำเนินการ              

4. สรุป              

 
 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
            3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลดำเนินการท่ีได้ 
สูง/ต่ำกว่า

เป้าหมาย 

1. นักเรียนเป็นคนดี เป็นบุคคล

ท่ีพึงประสงค์ของสังคม  

 

 ร้อยละ 70 ร้อยละ  80 สูงกว่า 

2. นักเรียน สามารถประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างได้ 

 

ร้อยละ  50 ร้อยละ  70 สูงกว่า 

 
 
3.2 ผลกระทบที่มีต่อโครงการ 

- เชิงบวก 
-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียน
การในรูปแบบ On – Site ได้เต็มรูปแบบ ทำให้นักเรียนรู้จักการนำช่องทางออนไลน์ต่างๆมาใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร ประสานงานกัน และรู้จักใช้ส่ือออนไลน์ในการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- เชิงลบ 



 

-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียน
การในรูปแบบ On – Site ได้เต็มรูปแบบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการโรงเรยีน
สุจริต นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ 100 เปอร์เซ็น  

        
3.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร 
  

- - 

2.ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
  

- - 

3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
  

- - 

4. การประสานงานและ 
การบริการ 

-เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
ทำให้การติดต่อประสานงาน
ระหว่างครูและนักเรียน ไม่
สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มท่ี   

 -เปล่ียนช่องทางการติดต่อ
ประสานงานเป็นช่องทางออนไลน์ 

  
3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 

รายการงบประมาณ 
วัน เดือน ป ี

ท่ีเบิกจ่าย 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1,000 1,000 0 3 มี.ค. 2565 

 รวมทั้งส้ิน 1,000 1,000 0  

 
 
 
 
 
 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ...................................................        

(  นายการุณ          เมธา ) 

ตำแหน่ง      ครู 

ผู้ตรวจรายงานผลการดำเนินงาน 

 

ลงช่ือ............................................          

(  นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย  ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


