
 

  

        รายงานผลการกำกบั ตดิตาม การดำเนนิงาน
การปอ้งกันการทจุรติ ประจำปี รอบ ๖ เดอืน 

 

โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 

สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีเขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 



แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

“ปอ้งกนัการทจุริต” กจิกรรม ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม 
 
๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ๑ระดับชั้น ๑ โครงงาน 
๓. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนและการ
ทำงาน เพื่อให้เป็นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อ
และประกอบอาชีพที่ดีต่อไป โดยมีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันพบว่ายังมี
นักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังร่างการและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 
วตัถปุระสงค ์: 
    1. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทำความเคารพและรู้จักการไหว้ท่ีถูกต้อง 
    2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
    3. เพื่อฝึกนักเรียนเป็นผู้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 
    4. เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ท่ีทำความดี 
    5. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 
๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จำนวน ๕๑๓ คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน ๓๘ คน  
 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จำนวน ๕๑๓ คน ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 



   
๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 เริ่มโครงการ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
๘. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กจิกรรม ผูเ้กีย่วขอ้ง 
 ต.ค. 2564 รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหาร วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ต.ค. 2564 เสนอโครงการ  วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 พ.ย. 2564 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ธ.ค. 2565 จัดกิจกรรม วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ธ.ค. 2565 นําเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

 ธ.ค. 2565 ประเมินผล วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
ม.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงาน วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

 
๙. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้)  
 นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพท่ีดีต่อไป 
๑๐. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 
“ปอ้งกนัการทจุริต” กจิกรรมบรษิทัสรา้งการดี ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 

 
๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒. กิจกรรมทีดำเนินการ การเพาะเห็ดนางฟ้า 
๓. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คน ในสังคมท่ี
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา เปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำ ให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดย หน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุน
พรรคการเมืองอย่างทุจริต 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดทำ โครงการ
นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานท่ีเป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก จิตสำนึกให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำ ผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ 
“โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 
๔. จุดประสงค์ 



 ๔.๑ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
 ๔.๒ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 
 ๔.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการเพาะเห็ดและนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  
 
 
 
 
๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน ๘๙ คน  
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการเพาะเห็ด และสามารถเพาะเห็ดขายหารายได้ระหว่างเรียนได้  
 
๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๗.ระยะเวลานําเนินการ 
 เริ่มโครงการ ๕ ตุลาคม ๖๔ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๖๕ 
๘. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 

วนั/เดอืน/ป ี กจิกรรมทีป่ฏบิัต ิ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายเหต ุ
5 ต.ค. 63 ประชุมวางแผน นายสันติ สวัสดี  
15 ต.ค. 63 เสนอโครงการ นายสันติ สวัสดี  
1 พ.ย. 63 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน นายสันติ สวัสดี  
7 ธ.ค. 63 รับสมัครสมาชิก/อบรมให้ความรู้ นายสันติ สวัสดี  
14 ธ.ค. 63 เริ่มดำเนินการกิจกรรม นายสันติ สวัสดี  
21 ธ.ค. 63 นำไปจำหน่าย นายสันติ สวัสดี  
28 ธ.ค. 63 แลกเปล่ียนเรียนรู้ นายสันติ สวัสดี  
2 ม.ค. 63 รายงานผล นายสันติ สวัสดี  

 
๙. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้)  



 นักเรียนได้รับการอบรมและได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ 
ขั้นตอนแรกคือการสร้างโรงเรือนและการนำเห็ดเข้าไปในโรงเรือนจนถึงกระบวนการนำไปจำหน่าย ทำให้เกิด ทักษะใน
การทำงาน และสามารถนําไปสร้างอาชีพและรายได้ในครอบครัวได้ 
 
๑๐. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนนิงาน 
หลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา (Anti- Corruption Education) 

โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสรุาษฎรธ์าน ีชมุพร 
 
1. ความสำคัญของการดำเนินงาน 

 ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศ
ไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทย
จะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ท่ี
เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้น เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น 
ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุก



กลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
ไปแล้ว 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ตั้งดับ
ปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จึงได้จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตแก่ผู้เรียน     ทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลงและดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยมีค่าคะแนนสูงขึ้นบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 ถึง 2564) และนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตเสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561  
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยจัดการเรียนการสอนใน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความหมายและขอบของการกระทำทุจริต ในลักษณะต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อมความความเสียหายท่ีเกิดจากการ
ทุจริตความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรใน
แต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้รับนโยบายจากเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้จัดการเรียน    การสอน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทางโรงเรียนจึงมีการประชุมตกลงเพื่อระบุรายวิชาให้จัดสอน ในที่ประชุมได้ตกลงว่าจะ

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 เพื่อทำเป็นแนวทาง ในปีการศึกษาต่อ ๆ  ไป โดย ทางโรงเรียนพรุพี

พิทยาคม โดยดำเนินการดังนี้ 

   จัดรายวิชาเพิ่มเติม 
 
3. กระบวนการดำเนินงาน 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในโครงการโรงเรียนสุจริต ในปีการศึกษา2565 มี
วิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. ประชุมเตรียมการนำเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  3. ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 
  4. ดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ 



   4.1 หลักสูตรต้านทุจริต 
   4.3 ประเมิน ITA 
   4.4 รายการอื่น ๆ 
  5. กำกับติดตาม 
  6. สรุป ประเมินผล และรายงานผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
4. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”นักเรียนมี
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ อีกท้ังได้
นำผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหารตามกลยุทธ์และมาตรฐานของ โรงเรียน โดยมีนักเรียน
ระดับช้ัน ม.1-3 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร (นักเรียนมีตัวตน) ร้อยละ 100 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดลงในตารางเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซึ่ง
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การจัดการของใช้ตนเองและส่วนรวม การดูแล
ความสะอาดสถานที่ การคิดสถานการณ์ใกล้ตัว การเข้าแถวเคารพธงชาติ ฯลฯ เรื่ องราวที่นักเรียนได้เรียนรู้เหล่านี้ 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีตรงตามหลักสูตร หล่อหลอมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามท่ีได้เรียนรู้จากการคิดเอง 
ทําเอง มีวินัยในตนเอง รู้จักการยอมรับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อนเสมอ โรงเรียนได้รับ
ผลดีจากการท่ีนักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ท้ังในระดับห้องเรียนท่ีครูประจำช้ันเป็นผู้สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และระดับโรงเรียนท่ีมองภาพรวมแล้วเห็นถึงผลสำเร็จจากการเรียนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา กล่าวได้ว่า เมื่อนักเรียนกลับบ้าน นักเรียนก็สามารถเป็นเด็กดี มีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ในครอบครัว
ของตนเองได้ เมื่อมาโรงเรียน นักเรียนมาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีวินัยและรู้หน้าท่ีของตนเองในห้องเรียน/โรงเรียนได้
เช่นกัน 
 
6. ปัจจัยความสําเร็จ ( 10 คะแนน ) 
 ความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือร่วมใจ กันเรียนรู้
ส่ิงใหม ่ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีศึกษาเนื้อหาและนำไปจัดการเรียนการสอนใน ห้องเรียน บูรณาการเข้า
กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ ยังมีนักเรียนท่ีเปิดใจเรียนรู้เนื้อหาใหม่ท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน พร้อมท้ังนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน ห้องเรียนได้  
 



7. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อเนื่องและเอกสารอ้างอิง  
 โรงเรียนเพิ่งนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทําให้ครูบางท่าน ยังไม่ค่อยมั่นใจในการ สอนของ
ตนเอง การจัดการเรียนการสอนในบางครั้ง สื่อก็ไม่พร้อมที่จะจัดการสอนตามแผนได้ จึงได้ปรับและใช้ตามบริบทของ
ห้องเรียน อีกท้ังยังมีครูบางท่านเสนอให้จัดการสอนคล้ายวิชาลดเวลาเรียน เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้กับครูเพิ่มเติม 
ใช้วิธีการสอดแทรกแต่งเพิ่มงานเอกสารให้ครู โดยวิธีการสอนอาจจะอ้างอิงเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแทนที่จะจัดกิจกรรม
การสอนเป็นรายวิชาแบบนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้พยายามหาวิธีการประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 



โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 
“ปอ้งกนัการทจุริต” การประเมนิ ITA  

๑. ชื่อ การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒. กิจกรรมทีดำเนินการ การประเมิน ITA 
๓. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการขับเคลื่อนใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 
๔. จุดประสงค์ 
 เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
๕. ผลการดำเนินการ 
 โรงเรียนมีการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา นักเรียนมีทักษะความคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย ์ 
 
๖. ปจัจยัความสำเรจ็ 

 ความมีคุณธรรมความโปร่งใส 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

“ปอ้งกนัการทจุริต” การพฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรยีน 
๑. ชื่อ การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒. กิจกรรมทีดำเนินการ การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ ่งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านนี้ทำให้ผู้คนติดต่อแลกเปล่ียนส่ิงต่างๆ กันได้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดบนโลก และยังสามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง และได้มีการนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างกว้างขวาง  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยังส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงนั่นคือ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้โครงการนี้จึงได้
พิจารณาท่ีจะพัฒนาเว็บไซต์ของการเพิ่มรูปแบบการทำงานใหม่ๆ สู้เว็บไซต์ทางข่าวสาร เช่น การชำระเงินค่าสินค้าด้วย
การโอนเงิน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน เป็นต้น ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ
การกระทำทุจริต ในลักษณะต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”  
 
๔. จุดประสงค์ 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน กำหนดหัวข้อเว็บไซต์ ของแต่ละ
ฝ่ายงาน รองรับเอกสารการประเมิน  
  
๖. ปจัจยัความสำเรจ็ 

 หน้าเว็บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน กำหนดหัวข้อเว็บไซต์ ของแต่ละฝ่ายงาน รองรับเอกสารการ
ประเมิน  


