
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานโครงการ 

ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.ชมุชน 

ประจ าปีการศกึษา  2564 

จัดท าโดย 

นางสาวธารารัตน ์ รวมศิลป์ 
ต าแหนง่คร ูคศ.1 

โรงเรยีนประถมนนทรี 
 



บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนประถมนนทรี 

ที ่  วันที่ 30  พฤษภาคม 2564 

เรื่อง     ขออนุญาตจัดท าโครงการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.ชุมชนประจ าปีการศึกษา  2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ ต าแหน่งครู ค.ศ.1  ขอจัดท าโครงการป.ป.ช.สพฐ.
น้อยและป.ป.ช.ชุมชนประจ าปีการศึกษา 2564 

  กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.ชุมชนกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ด าเนินการในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียน
และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของกิจกรรม ในการร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคม ทั้งยังเป็น
ต้นแบบในการท าความดี โดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าในการท าความดี ดูแลการสร้าง
ความดีของเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลในชุมชนมีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  ผ่าน
กระบวนการวางแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือนๆ 
นักเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด  
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออนุญาตจัดกิจกรรม 

 

(นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์) 

ต าแหน่งครู คศ. 1 

ผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

( นายชาตรี          นามคุณ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

 



 
 
ชือ่โครงการ   สภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
กจิกรรม   ปปช.สพฐ.น้อยและชุมชน  
แผนงาน   บริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่ง พัฒนา
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข ทุกหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งได้บูรณาการให้กับสถานศึกษาปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน 
มีความรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติการพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
อย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 2 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เป็นกิจกรรมที่
ก าหนดให้ด าเนินการในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียนและชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของ
กิจกรรม ในการร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคม ทั้งยังเป็นต้นแบบในการท าความดี โดยผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าในการท าความดี ดูแลการสร้างความดีของเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลใน
ชุมชนมีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการวางแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม การ
ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือนๆ นักเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด การปรับปรุงปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อม
ทั้งสามารถเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือน าไปสู่การ
สร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  เด็กและเยาวชนได้เป็นผู้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี อันจะน าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป 
2.วตัถปุระสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนน าไปปฏิบัติได้ 
  2. เพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านการป้องกันการทุจริต 
  3. เพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนส่งเสริม ป้องกันและพัฒนา
ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 
 
 



 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนแกนน าป.ป.ช.สพฐ.น้อยจ านวน10 คนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันสุจริตใน

โรงเรียน 

               3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
              3.1.3 นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนของโรงเรียนประถมนนทรีป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีจิตรักประชาธิปไตยส่งเสริม

และช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 

       3.2.2 นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนอย่างปกติสุข 
       3.2.3 นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ  

4. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1 ปีการศึกษาและเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
5. แนวทางการด าเนินงาน 
การแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
  5.1.1 แต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีวาระ 1 ปีการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน โดยเป็นนักเรียน
ระดับชั้นใดก็ได้ ที่ได้มาโดยการเลือกตั้ง หรือสรรหามาจากนักเรียนที่มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ 

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 4 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 10 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 15 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 20 คน 

  5.1.2 ส่งค าส่ังแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5.1.3 โรงเรียนประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกันด าเนินการจัดอบรม 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง พร้อมรายงานผลการด าเนินการโครงการฯ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 
 2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 3. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 4. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
 5. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 



 9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  แนวทางการจัดกิจกรรมของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย การก าหนดมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 1) ศึกษาสภาพ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ  5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 2) ก าหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 3) น ามาตรการและแนวทางการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนา ไปใช้กับสถานการณ์จริงในโรงเรียน 
 4) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ติดตามผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 
 5) น าเสนอผลการด าเนินงานทุกวัน น าเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนเงนิ หมายเหต ุ

1. ค่าเอกสาร 200  

2. จัดประชุมป.ป.ช.สพฐ.น้อยชุมชน 300  

3 น านักเรียนไปเข้าค่ายป.ป.ช.สพฐ.น้อยชุมชน 500  

รวม 1,000  

7. ผลประโยชนข์องโครงการ 
 1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ประชาธิปไตยการท างานแกนน าในการต่อต้านทุจริต 
 2.ผู้เรียนได้ใช้จิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตร่วมกับโรงเรียน 
 4. ผู้เรียนได้ตรงตามลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
8. การติดตามประเมนิผลโครงการ 
 1. แบบประเมินผลการท ากิจกรรม 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ใบบันทึกการประชุม 
 4. ภาพถ่ายฯลฯ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                (นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์) 
          ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 

9. ความเห็นผูบ้รหิาร 
 ....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายชาตรี นามคุณ) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี



 
 
 

ค าสัง่ โรงเรียนประถมนนทร ี
ที่             /๒๕๖๔ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย 

------------------------------ 
     

ด้วยโรงเรียนประถมนนทรีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครฯ  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวด าเนินการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

๑  เด็กหญิงสุภาดา  ป้อมค า    ประธานกรรมการ 
     ๒  เด็กหญิงจนิสตา  ขุนหอม     กรรมการ 

๓  เด็กหญิงธัญสินี   สีเล      กรรมการ 
๔  เด็กชายภูตะวัน   ดวงค า     กรรมการ 
๕  เด็กหญิงนนทกร  ศรีด้วง     กรรมการ 
๖  เด็กชายจารุเดช   สินชัย     กรรมการ 
๗  เด็กชายสกุลพงษ์  พงษ์สุวรรณ     กรรมการ 
๘  เด็กชายอนันโชติ  เทพทองลา     กรรมการ 
๙  เด็กหญิงสุภัสสร   ชายทวีป     กรรมการ 
๑๐  เด็กหญิงณัฐธิดา  โสภณสิริ    กรรมการและเลขานุการ 

 -  มบีทบาทและหนา้ที ่ ดังนี้  
 ๑) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

  ๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

  ๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
  ๔) เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  
  ๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
  ๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
  ๘) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  
  ๙) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  



 

  ทั้งนีข้อใหค้ณะกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตั้งปฏบิตัหินา้ที่ตามแนวทางการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตส าหรบันักเรยีน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) โดยเคร่งคดั 

 
                                      สัง่  ณ   วนัที ่  ๑๓ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

                                     ลงชื่อ……………………………………………… 
                                              (นาย ชาตร ี       นามคุณ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
ค าสัง่ โรงเรยีนประถมนนทร ี

ที ่            /๒๕๖๔ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 

------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนประถมนนทรีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครฯ  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
เป็นไปตามแนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ดังนี ้

๑  ผศ.ดร.ดัชกรณ์  ตันเจริญ     ประธานกรรมการ 

     ๒  นายกีรติ รุ่งทินพุทธิชัย       กรรมการ 
๓  รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา      กรรมการ 
๔  ดร.ธนณัฏฐ ์แจ้งสามสี       กรรมการ 
๕  นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ      กรรมการ 
๖  รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ ์พันธุวดีพิศาลธุรกจิ     กรรมการ 
๗  นายศิริชัย  เชาวน์เกษม      กรรมการ 
๘  คุณสมเกียรติ  ปัญญะธารา        กรรมการ 
๙  นางส าลี  ศรีระพุก       กรรมการ 
๑๐  นายปานชัย แก้วอัมพรดี      กรรมการ 
๑๑  พระครูสถิตบุญวัฒน์       กรรมการ 
๑๒  พระครูขันติวโรภาส       กรรมการ 
๑๓  นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง      กรรมการและเลขานุการ 

 -  มบีทบาทและหน้าที่  ดังนี้  
 ๑) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต  
 ๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
          ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต  
 ๔) สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 ๕) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน  
 ๖) สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 
  ๗) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 



  ๘) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๙) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (อ.ป.ป.ชุมชน) โดยเคร่งครัด  

 
สัง่  ณ   วนัที ่  ๑๓  สงิหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
(นาย ชาตร ี       นามคุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุแผนงานโครงการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและ ป.ป.ช.  
สพฐ.ชมุชน ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
วธิีประเมนิโครงการ 

 
 การประเมินความพึงพอใจของโครงการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนประจ าปีการศึกษา 
2563 ประเมินผลจาก การสังเกตและแบบส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
1. การประเมินโครงการในการด าเนินกิจกรรม 
     เพ่ือพิจารณาความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเมื่อส้ินสุดโครงการ ดังนี้ 
     1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อฝ่ายต่างๆ  
     3) ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1) ก่อนการด าเนินงานใช้การสังเกตการณ์ให้ความร่วมมือของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ในคู่มือครูที่แจกให้ในวันประชุม สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
     2) ระหว่างการด าเนินงาน ใช้การสังเกตและสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
     3) หลังการด าเนินงาน ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจหลังการอบรม ซึ่งฝ่ายประเมินผลเป็นผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1) แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรี
ประจ าปีการศึกษา 2564  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อฝ่ายต่างๆ  
      ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ     
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากแบบส ารวจความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  จากประชากร
ทั้งหมด 27 คน มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
การวัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีของ  Likert  Scales โดยมีค าตอบในลักษณะประเมินค่าให้เลือก 5 
ระดับ  คือ 
  เห็นด้วยมากที่สุด  คะแนน  5 

  เห็นด้วยมาก  คะแนน  4 
  เห็นด้วยปานกลาง  คะแนน  3 
  เห็นด้วยน้อย  คะแนน  2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด  คะแนน  1 
การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์ตัดสินของ  วิเชียร  เกตุสิงห์ 



(2521 ,หน้า 9)  ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับเห็นด้วย  มากที่สุด 
   3.50 – 4.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย มาก 
   2.50 – 3.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อย 
   1.00 – 1.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อยที่สุด 
 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เกณฑ์ตัดสิน คือ 
  การกระจายของข้อมูล ต่ ากว่า 1.00 ถือว่าการตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
  การกระจายของข้อมูลตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป ถือว่าการตอบแบบสอบถามไม่สอดคล้องกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผลการด าเนนิงาน 

 
 จากการด าเนินงานตามโครงการการโครงการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถม
นนทรีประจ าปีการศึกษา 2564  ผลการด าเนินงานน าเสนอได้ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน 
   1.1 การด าเนินงานก่อนการจัดโครงการ 
   
 ได้มีการประชุมและวางแผนการด าเนินงานตามค าส่ังแต่งตั้งโครงการการโครงการป.ป.ช.สพฐ.น้อย
และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรีประจ าปีการศึกษา 2564  การด าเนินการที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปอย่างดี ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานทุกฝ่ายด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ สรุปได้ว่าขั้น
ก่อด าเนินการอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก 

   1.2 ระหว่างการด าเนินงาน 
 1.2.2 ด้านครู  
  ครูและบุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี   จากการสุ่มถาม หลายท่านมีความคิด
เห็นและ มีระดับความพึงพอใจ มาก 

   1.3 สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 ประเมินผลโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
โรงเรียนประถมนนทรีประจ าปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่ 1 

 
ตาราง  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใน การด าเนินงานตามโครงการการโครงการการป.ป.ช.สพฐ.
น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรีประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็น ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ   
          ชาย 5 18.51 
          หญิง 22 81.48 
ต าแหน่ง   
      ผู้บริหารโรงเรียน 1 3.70 
      คร ู 24 88.88 
      เจ้าหน้าที ่ 2 7.40 

 
จากตาราง 1   พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาย 5 คน (ร้อยละ 18.51)  หญิง 22 คน (ร้อยละ 81.84)   
ส่วนต าแหน่งต่างๆแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน (ร้อยละ 3.70)  ครู จ านวน 24 คน (ร้อยละ 88.88)  
เจ้าหน้าที่ จ านวน  2 คน (ร้อยละ 7.40)   
 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ตาราง  2  ความพึงพอใจของโครงการการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรี
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับที่ รายการ x̄ s.d การแปลผล 

1. มีมาตรการในการท างานอย่างชัดเจน 4.64 0.48 มากที่สุด 
2. การท างานของป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 4.40 0.78 มาก 
3. การท างานของป.ป.ช.สพฐ.น้อย 4.68 0.52 มากที่สุด 
4. การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 4.52 0.76 มากที่สุด 
5. การประสานร่วมมือระหว่างสภานักเรียนและป.ป.ช.

สพฐน้อยและป.ป.ช.ชุมชน 4.46 0.48 มาก 
6. ภาพรวมของการท างานของทั้งสองกิจกรรม 4.60 0.48 มากที่สุด         

ค่าเฉล่ียรวม 4.52 0.58 มากที่สุด 

  จากตาราง 2  พบว่าโครงการการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถม
นนทรีประจ าปีการศึกษา 2563 การท างานของป.ป.ช.สพฐ.น้อยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.54, s.d  

=0.58)  และมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นมีมาตรการในการท างานอย่างชัดเจน (x̄ = 4.64, s.d  = 

0.52)  รองลงมาได้แก่ การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (x̄ = 4.64, s.d  = 0.48)  , (x̄ = 4.60, s.d  = 0.48)  
, ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นระดับมาก  แต่มีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือประเด็นการท างานของป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน (x̄ = 
4.40, s.d  = 0.78)   
ข้อเสนอแนะอื่น 
 1. การท างานของ ป.ป.ช.สพฐชุมชนยังให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนน้อยโดยเฉพาะการร่วมมือใน
การประชุมในกิจกรรมต่างๆของป.ป.ช.สพฐน้อย บางครั้งไม่ได้มาร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรม ท าให้การ
ขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าวยังติดขัดไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

 
4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับประสิทธิผล โครงการการป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรีประจ าปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกหลักสูตร และ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกอบรม ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการประเมินผลที่เป็นระบบ จะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมการท างานโรงเรียนได้ที่สุด 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สรุปโครงการ 
                        (นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์) 

                      ต าแหน่ง  ครู คศ.1 



ความเหน็ผู้บรหิาร 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...............................................................................................  
 
      
 
                ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               ( นายชาตรี              นามคุณ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ยและป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชนโรงเรียน (ค่ายคุณธรรม) ประถมนนทรีประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1.   เพศ   หญิง     ชาย 
2. ต าแหน่งของท่าน 

  ผู้บริหาร    คร ู  เจ้าหน้าที ่
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ของ
ท่านเพียงระดับเดียว 
 

 

ที ่

 ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีส่ดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1 
 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 

     

2 
 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 

     

3 
 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 

     

4 
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

     

5 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้      

6 
คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 

     

 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ......................................................................
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................... 

 

รายการประเมนิ 



ตวัอยา่งภาพกิจกรรมตา่งๆของ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 
ด าเนนิงานในปกีารศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่งภาพกิจกรรมตา่งๆของ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 
ด าเนนิงานในปกีารศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่งภาพกิจกรรมตา่งๆของ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 
ด าเนนิงานในปกีารศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่งภาพกิจกรรมตา่งๆของ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 
ด าเนนิงานในปกีารศกึษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานโครงการ 

ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.ชมุชน 

ประจ าปีการศกึษา  2565 

จัดท าโดย 

นางสาวธารารัตน ์ รวมศิลป์ 

ต าแหนง่คร ูคศ.1 

โรงเรยีนประถมนนทรี 
 



 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนประถมนนทรี 

ที ่  วันที่ 30  พฤษภาคม 2565 

เรื่อง     ขออนุญาตจัดท าโครงการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.ชุมชนประจ าปีการศึกษา  2565 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ ต าแหน่งครู ค.ศ.1  ขอจัดท าโครงการป.ป.ช.สพฐ.
น้อยและป.ป.ช.ชุมชนประจ าปีการศึกษา 2565 

  กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งป.ป.ช.สพฐ.น้อยและป.ป.ช.ชุมชนกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ด าเนินการในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียน
และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของกิจกรรม ในการร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคม ทั้งยังเป็น
ต้นแบบในการท าความดี โดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าในการท าความดี ดูแลการสร้าง
ความดีของเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลในชุมชนมีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  ผ่าน
กระบวนการวางแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือนๆ 
นักเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด  
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออนุญาตจัดกิจกรรม 

 

(นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์) 

ต าแหน่งครู ค.ศ. 1 

ผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

( นายชาตรี          นามคุณ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 



 

 

ชือ่โครงการ   สภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
กจิกรรม   ปปช.สพฐ.น้อยและชุมชน  
แผนงาน   บริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่ง พัฒนา
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข ทุกหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งได้บูรณาการให้กับสถานศึกษาปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน 
มีความรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติการพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
อย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 2 กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เป็นกิจกรรมที่
ก าหนดให้ด าเนินการในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียนและชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของ
กิจกรรม ในการร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคม ทั้งยังเป็นต้นแบบในการท าความดี โดยผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าในการท าความดี ดูแลการสร้างความดีของเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลใน
ชุมชนมีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการวางแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม การ
ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือนๆ นักเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด การปรับปรุงปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อม
ทั้งสามารถเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือน าไปสู่การ
สร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  เด็กและเยาวชนได้เป็นผู้มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี อันจะน าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป 
2.วตัถปุระสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนน าไปปฏิบัติได้ 
  2. เพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านการป้องกันการทุจริต 
  3. เพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนส่งเสริม ป้องกันและพัฒนา
ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 



3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนแกนน าป.ป.ช.สพฐ.น้อยจ านวน 10 คนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันสุจริตใน

โรงเรียน 

               3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
              3.1.3 นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนของโรงเรียนประถมนนทรีป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีจิตรักประชาธิปไตยส่งเสริม

และช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 

       3.2.2 นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนอย่างปกติสุข 
       3.2.3 นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ  

4. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1 ปีการศึกษาและเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
5. แนวทางการด าเนินงาน 
การแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
  5.1.1 แต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีวาระ 1 ปีการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน โดยเป็นนักเรียน
ระดับชั้นใดก็ได้ ที่ได้มาโดยการเลือกตั้ง หรือสรรหามาจากนักเรียนที่มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ 

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 4 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 10 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 15 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 20 คน 

  5.1.2 ส่งค าส่ังแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5.1.3 โรงเรียนประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกันด าเนินการจัดอบรม 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง พร้อมรายงานผลการด าเนินการโครงการฯ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 
 2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 3. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 4. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
 5. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



  แนวทางการจัดกิจกรรมของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย การก าหนดมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 1) ศึกษาสภาพ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ  5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 2) ก าหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 3) น ามาตรการและแนวทางการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนา ไปใช้กับสถานการณ์จริงในโรงเรียน 
 4) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ติดตามผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 
 5) น าเสนอผลการด าเนินงานทุกวัน น าเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนเงนิ หมายเหต ุ

1. ค่าเอกสาร 200  

2. จัดประชุมป.ป.ช.สพฐ.น้อยชุมชน 300  

3 น านักเรียนไปเข้าค่ายป.ป.ช.สพฐ.น้อยชุมชน 500  

รวม 1,000  

8. ผลประโยชนข์องโครงการ 
 1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ประชาธิปไตยการท างานแกนน าในการต่อต้านทุจริต 
 2.ผู้เรียนได้ใช้จิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตร่วมกับโรงเรียน 
 4. ผู้เรียนได้ตรงตามลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
9. การติดตามประเมนิผลโครงการ 
 1. แบบประเมินผลการท ากิจกรรม 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ใบบันทึกการประชุม 
 4. ภาพถ่ายฯลฯ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                (นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์) 
          ต าแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 
10. ความเหน็ผูบ้รหิาร 
 ....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายชาตร ี นามคุณ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 



 
 
 
 

ค าสัง่ โรงเรียนประถมนนทรี 
ที ่            / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย 

------------------------------ 
     

ด้วยโรงเรียนประถมนนทรีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครฯ  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวด าเนินการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

 

๑  ด.ช.ณัฐภัทร  ชิณวงษ์    ประธานกรรมการ 
     ๒  ด.ช.กมลภพ  โพสี     กรรมการ 

๓  ด.ญ.พัชชา  เกษมเจริญสุข    กรรมการ 
๔  ด.ญ.ภัทรมล  แซ่กอ     กรรมการ 
๕  ด.ญ.ณชกรณ์  พลายบัว    กรรมการ 
๖  ด.ช.ณัฐนันท์  ชิณวงษ์     กรรมการ 
๗  ด.ญ.เมธาพร  สว่างวรรณ์    กรรมการ 
๘  ด.ญ.พิมพ์มาดา ทองเพชร    กรรมการ 
๙  ด.ญ.วรฤทัย  ทองสุพรรณ    กรรมการ 
๑๐ ด.ช.นิตภิูมิ  สุปินะ     กรรมการและเลขานุการ 
 

 -  มบีทบาทและหนา้ที ่ ดังนี้  
 ๑) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

  ๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

  ๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
 ๔) เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  
 ๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
 ๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  



 ๘) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  
 ๙) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  ทั้งนีข้อใหค้ณะกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตั้งปฏบิตัหินา้ที่ตามแนวทางการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตส าหรบันักเรยีน (ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย) โดยเคร่งคดั 

 
สัง่  ณ   วนัที ่  ๑๐  มิถนุายน    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

                                     ลงชื่อ……………………………………………… 
                                              (นาย ชาตร ี       นามคุณ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรยีนประถมนนทรี 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ค าสัง่ โรงเรียนประถมนนทรี 



ที ่            / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 

------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนประถมนนทรี ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร   ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวด าเนินการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

๑  ด.ช.ณัฐภัทร  ชิณวงษ์    ประธานกรรมการ 
     ๒  ด.ช.กมลภพ  โพสี     กรรมการ 

๓  ด.ญ.พัชชา  เกษมเจริญสุข   กรรมการ 
๔  ด.ญ.ภัทรมล  แซ่กอ     กรรมการ 
๕  ด.ญ.ณชกรณ์  พลายบัว    กรรมการ 
๖  ด.ช.ณัฐนันท์  ชิณวงษ์     กรรมการ 
๗  ด.ญ.เมธาพร  สว่างวรรณ์    กรรมการ 
๘  ด.ญ.พิมพ์มาดา ทองเพชร   กรรมการ 
๙  ด.ญ.วรฤทัย  ทองสุพรรณ    กรรมการ 
๑๐ ด.ช.นิตภิูมิ  สุปินะ     กรรมการและเลขานุการ 

 -  มบีทบาทและหนา้ที ่ ดงันี ้ 
๑) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต 

๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๔) เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  

๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๘) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  
๙) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
เป็นไปตามแนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ดังนี้ 

๑  ผศ.ดร.ดัชกรณ์  ตันเจริญ     ประธานกรรมการ 

     ๒  นายกีรติ รุ่งทินพุทธิชัย       กรรมการ 

๓  รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา      กรรมการ 

๔  ดร.ธนณัฏฐ ์แจ้งสามสี       กรรมการ 



๕  นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ      กรรมการ 

๖  รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดีพิศาลธุรกิจ    กรรมการ 

๗  นายศิริชัย  เชาวน์เกษม      กรรมการ 

๘  คุณสมเกียรติ  ปัญญะธารา        กรรมการ 

๙  นางส าลี  ศรีระพุก       กรรมการ 

๑๐  นายปานชัย แก้วอัมพรดี      กรรมการ 

๑๑  พระครูสถิตบุญวัฒน์       กรรมการ 

๑๒  พระครูขันติวโรภาส       กรรมการ 

๑๓  นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง      กรรมการและเลขานุการ 

-  มบีทบาทและหนา้ที ่ ดงันี้  

๑) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต  

๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๓) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต  
๔) สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๕) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน   

๖) สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 

๗) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๘) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
๙) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (อ.ป.ป.ชุมชน) โดยเคร่งครัด  

 

    ส่ัง ณ  วันที่       ๑๓     เดือน      สิงหาคม       พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 
(  นายชาตรี   นามคุณ  ) 

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 


