
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการกำกบั ติดตาม การดำเนนิงาน   

 

โรงเรยีนพรุพพีิทยาคม 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต ๑ 

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

 

 

 

 

การปอ้งกนัการทจุรติ ประจำป ี2565 
 



แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

“ปอ้งกนัการทจุรติ” 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 การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ท้ังร่างการและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 
วตัถปุระสงค์ : 
    1. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทำความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง 
    2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
    3. เพ่ือฝึกนักเรียนเป็นผู้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 
    4. เพ่ือฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่ทำความดี 
    5. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 
๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๑๓ คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน ๓๘ คน  
 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๑๓ คน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

 



   
๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 เริ่มโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
๘. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผูเ้กีย่วขอ้ง 

พ.ค. รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหาร วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
พ.ค. เสนอโครงการ  วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ค. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ค- มี.ค.2565 จัดกิจกรรม วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค. 2565 นําเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค. 2565 ประเมินผล วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงาน วิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 
๙. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้)  
 นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที ่ได้ไปเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพที่ดีต่อไป 
๑๐. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปอ้งกนัการทจุรติ” กจิกรรมบริษทัสร้างการด ีปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

 
๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒. กิจกรรมทีดำเนินการ การเพาะเห็ดนางฟ้า 
๓. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คน ในสังคมที่
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา เปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำ ให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดย หน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุน
พรรคการเมืองอย่างทุจริต 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดทำ โครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูก จิตสำนึกให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำ ผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ 
“โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 
๔. จุดประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
 ๔.๒ เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 
 ๔.๓ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการเพาะเห็ดและนำไปจำหน่ายเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  
 
๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน ๘๙ คน  
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการเพาะเห็ด และสามารถเพาะเห็ดขายหารายได้ระหว่างเรียนได้  
 
๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 เริ่มโครงการ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๘. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 

วนั/เดอืน/ป ี กิจกรรมที่ปฏบิตัิ ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง หมายเหต ุ

 พ.ค. 2564 ประชุมวางแผน นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  

 พ.ค. 2564 เสนอโครงการ นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  

 ก.ค. 2564 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  
 ก.ค- มี.ค.2565 รับสมัครสมาชิก/อบรมให้ความรู้ นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  

 มี.ค. 2565 เริ่มดำเนินการกิจกรรม นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  

 มี.ค. 2565 นำไปจำหน่าย นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  

 มี.ค. 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  

มี.ค. 2565 รายงานผล นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์  
 
๙. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้)  
 นักเรียนได้รับการอบรมและได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ 
ขั้นตอนแรกคือการสร้างโรงเรือนและการนำเห็ดเข้าไปในโรงเรือนจนถึงกระบวนการนำไปจำหน่าย ทำให้เกิด ทักษะใน
การทำงาน และสามารถนําไปสร้างอาชีพและรายได้ในครอบครัวได้ 
 
๑๐. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตงิาน 
 
1. ชือ่โครงการ  โรงเรียนสจุรติ 
2. ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
3. การดำเนินกจิกรรม  ดำเนินการเสร็จแล้ว   กำลังดำเนินการ   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
4. ความเปน็มาของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดตัวโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2556 นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน (225 เขตพ้ืนที่การศึกษา ๆ ละ 1 
โรงเรียน) เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปราม และรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยัง ไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการ
ไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหลา่นี้
ลดน้อยลงไปในอนาคต  
 สำหรับปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โรงเรียนพรุพี -
พิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต (Outputs) 
  1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
  2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
 ผลลัพธ ์(Outcomes) 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
  2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
6. ขอบเขตโครงการ 
 6.1 ด้านเป้าหมายของโครงการ/งาน/กิจกรรม  
  ครู นักเรียนในโรงเรียนทุกคน 
 6.2 สถานที่ดำเนินงาน 
  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 6.3 วันเวลาดำเนินงาน  
  ตลอดปีการศึกษา 2565 
 6.4 เนื้อหาสาระ   จัดการเรียนการสอนลงในตารางเรียนชั้น ม.1-3  เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 



7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  ครู นักเรียนในโรงเรียนทุกคน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวน    การคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
8. วธิดีำเนนิงาน (เขียนกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
๑. ประชุมเตรียมการเพ่ือนำเสนอโครงการ
และขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 
๔. ดำเนินงานตามโครงการ 
    - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
    - ถอดบทเรียน โรงเรียนสุจริต 
    - ประเมิน ITA 
    - อ่ืนๆ 
๕. กำกับ/ติดตาม 
๖. สรุป/ประเมินผล/รายงาน 

พ.ค. 65 
 

พ.ค. 65 
มิ.ย. 65 

 
ตลอดปีการศึกษา 

ส.ค. 65 
ส.ค. 65 

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ค. 64 - พ.ค. 

65 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิต 

 
ครูประจำวิชา 

ครูฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิต 
ครูฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิต 
ครูฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิต 
ครูฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิต 

 

 
 
 
9. ผลการดำเนนิงาน 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ผลการดำเนนิการ บรรล/ุ 
ไมบ่รรล ุ

หมายเหต ุ

1. มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” 
 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มี 
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ 

1. มีการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต” 
 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 

บรรลุ 
 
 
 

บรรลุ 

 



 
 9.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
  1. เงินอุดหนุน   
   รายหัวมัธยม   - บาท 
  2. เงินรายได้สถานศึกษา   - บาท 
   รวมทั้งสิ้น  - บาท 
 
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 10.1 ปัญหา/อุปสรรค 
  คณะครูบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร วิธีการสอน จึงอาจจะมีติดขัดบ้างในปีนี้ จึงมีการ 
สอนตามแผนการจัดกิจกรรม รวมทั้งค่อยๆศึกษา และจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย  
 10.2 ข้อเสนอแนะ 
  อยากให้จัดกิจกรรมการสอนคล้ายกับวิชาลดเวลาเรียน เพื่อไม่สร้างภาระให้กับครูเพิ่มเติม เนื่องจาก 
ครูบางท่านจะยังไม่พร้อมที่จะสอนตามแผนการจัดกิจกรรม จึงได้เลือกสอนตามเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อแทน แต่การ
ประเมินยังเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีผู้เรียนควรได้รับอยู่ 
 
 ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ  ลงชื่อ 
                (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร)                                    (นางจันทนี รักษ์ธรรม) 
               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

“ปอ้งกนัการทจุรติ” การประเมนิ ITA  
๑. ชื่อ การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒. กิจกรรมทีดำเนินการ การประเมิน ITA 
๓. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ
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 
 เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 
๕. ผลการดำเนินการ 
 โรงเรียนมีการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา นักเรียนมีทักษะความคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์  
 
๖. ปจัจยัความสำเรจ็ 

 ความมีคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 



แบบรายงานผลการดำเนนิงาน 
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 

“ปอ้งกนัการทจุรติ” การพฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรยีน 
๑. ชื่อ การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
๒. กิจกรรมทีดำเนินการ การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านนี้ทำให้ผู้คนติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ กันได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก และยังสามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง และได้มีการนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างกว้างขวาง  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยังส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงนั่นคือ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ไดโ้ครงการนี้จึงได้
พิจารณาที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของการเพ่ิมรูปแบบการทำงานใหม่ๆ สู้เว็บไซต์ทางข่าวสาร เช่น การชำระเงินค่าสินค้าด้วย
การโอนเงิน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน เป็นต้น ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ
การกระทำทุจริต ในลักษณะต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”  
 
๔. จุดประสงค์ 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โรงเรียนรองรับการประเมิน กำหนดหัวข้อเว็บไซต์ ของแต่ละ
ฝ่ายงาน รองรับเอกสารการประเมิน  
  
๖. ปจัจยัความสำเรจ็ 

 นำเอาเอกสารเข้ามาอัปโหลด เข้าสู้เมนูที่เก่ียวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 



ประมวลภาพการดำเนนิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


