
แบบรายงานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียน  พรุพีพิทยาคม  สังกัด สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร       จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี

ค าชี้แจง ให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

๑) โรงเรียนแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  จ านวน 10 คน 

๒) โรงเรียนแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  จ านวน 10 คน 

๓) โรงเรียนมีแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน         
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. สรรหามาจากนักเรียน ที่มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ    

๒. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  

๓. ประสานงานจัดอบรม เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่     

๔. รายงานผลการด าเนินงาน 
๔) ป.ป.ช. สพฐ. น้อย มีหน้าที่อะไรบ้าง 

๑. ก าหนดมาตรมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนสุจริต  

๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ (ต่อต้าน) 
๔. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการ

กิจกรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียน 

๕. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. คัดสรรผู้ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบาทโรงเรียนสุจริต 

๗. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในกาป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๘. รายงานผลปฏิบัติงาน 

๕) ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีหน้าที่อะไรบ้าง      
๑. ก าหนดมาตราการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณ

ลักษะของโรงเรียนสุจริต 

๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบของโรงเรียนสุจริต 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต 

๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

๕. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

๖. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 

๗. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๘. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖) ผลที่เกิดจากการด าเนินงานของ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีอะไรบ้าง 



ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานตามโครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินงานน าเสนอได้ ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงาน 

1.1 การด าเนินงานก่อนการจัดโครงการ 

ได้มีการประชุมและวางแผนการด าเนินงานตามค าสั่งแต่งตั้งโครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 การด าเนินการที่ได้รับหมอบ
หมายเป็นไปอย่างดี ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานทุกฝ่ายด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ 
สรุปได้ว่าขั้นก่อด าเนการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

1.2 ระหว่างด าเนินงาน 

1.2.2 ด้านครู 
ครูและบุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จากการสุ่มถาม หลสยท่านมี

ความคิดเห็นและมีระดับความพึงพอใจ มาก 

1.3 สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ประเมินผลโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจแต่งตั้งโครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 
 

ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใน การด าเนินงานตามโครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 5 18.51 

 หญิง 22 81.48 

ต าแหน่ง   

 ผู้บริหารโรงเรียน 2 3.70 

 คร ู 33 88.88 

 เจ้าหน้าที่ 4 7.40 
 

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาย 5 คน (ร้อยละ 18.51) หญิง 22 คน (ร้อยละ 81.84)  
ส่วนต าแหน่งต่างๆ แบ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน (ร้อยละ 3.70) ครู จ านวน 33 คน (ร้อยละ 88.88) 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน (ร้อนละ 7.40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา  

ตาราง 2 ความพึงพอใจของโครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรยีนพรุพีพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ x  s.d การแปลผล 

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

สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 4.46 0.48 มาก 
6. ภาพรวมของการท างานของทั้งสองกิจกรรม  4.60 0.48 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.58 มากที่สุด 

จากตาราง 2 พบว่า โครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา 2563 การท างานของ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54, s.d. = 0.58) และมีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นมีมาตรการในการท างานอย่างชัดเจน ( x = 4.64, s.d. = 0.52) รองลงมาได้แก่             
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ( x = 4.64, s.d. = 0.48) , ( x = 4.60, s.d. = 0.48) , ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็น
ระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือประเด็นการท างานของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  ( x = 4.40, s.d. = 0.78) 

ข้อเสอนแนะอ่ืน  
 1. การท างานของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ยังให้ความร่วมมือน้อยโดยเฉพาะการร่วมมือในการประชุม
กิจกรรมต่างๆของ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย บางครั้งไม่ได้มาร่วมประชุมหรือกิจกรรม ท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรม
ดังกล่าวยังติดขัดไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับประสิทธิผล โครงการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมบรรลุตามวัตุประสงค์ทุกหลักสูตร และ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดฝึกอบรม ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการประเมินผลที่เป็นระบบ จะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมการท างานโรงเรียนได้ที่สุด  
 
 

              ลงชื่อ....................................................ผู้รายงานข้อมูล 

             (นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร) 
     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 


