รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ที่…1….รหัส..1.7…
ชื่อโครงการ/งาน โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจการนักเรียน
1.2 ชื่อผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ.......นางสาวภัทรา คำดาและนายรัฐพร ชูพิชัย
1.3 ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2564
สถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและจังหวัดกระบี่ โดย คณะครูที่รับผิดชอบและกรรมการ
สภานักเรียน
1.4 งาน/กิจกรรมนี้มี
 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2
 มีทั้ง 2 ภาคเรียน
1.5 งบประมาณ  เงินอุดหนุน
 เงินพัฒนาผู้เรียน  เงินบำรุงการศึกษา
 อื่นๆ
งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)
23,700

ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1
งบประมาณภาคเรียนที่ 1
ได้รบั
ใช้จริง
เกินกว่างบ
ต่ำกว่างบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,700

23,670

1.6 สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-

30

มาตรฐานที่..........
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่..........

1.7 สนองนโยบาย กลยุทธ์ที่
 1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน

3 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
1.8 สนองนโยบาย งานประจำที่
 1 ส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
 2 ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
 3 ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามแนวทางมาตรฐานสากล
4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
 6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเสพติด โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
 7 สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานพัสดุ
 9 พัฒนาระบบงานบริการ การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
1.9 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในการ
จัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
ตอนที่ 2 วิธดี ำเนินการจัดกิจกรรม
2.1 ชือ่ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล
2. กิจกรรมอบรมนักเรียนด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4. กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น
5. กิจกรรมนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต

2.2 อธิบายขัน้ ตอน/วิธกี ารดำเนินการตามกิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมค่ายผู้นำ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสภา
นักเรียนและตัวแทน
นักเรียน

2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ให้กับครูและนักเรียนด้วย
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นักเรียนโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาทุกคน
ทุกระดับชัน้ เรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
-ประชุมดำเนินการ
-เชิญวิทยากร
-ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต
เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นในโรงเรียน
และสร้างค่านิยมให้เกิดขึน้
แก่นักเรียนโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา
- รายงานผลการดำเนินงาน
-ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน
-จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการสอนและ
เผยแพร่สู่ครูผู้สอนในทุก
ระดับชัน้
-ครูประจำชัน้ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตในสถานศึกษาและ
ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบใน
สถานศึกษา
-รายงานผลการดำเนินงาน

สถานที่

ระยะเวลา

โรงแรม
5 กันยายน
บลูโซเทล
2563
สมาร์ท จ.กระบี่

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา

1 กรกฏาคม
- 22 ตุลาคม
2563

กิจกรรมย่อย

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี คณะกรรมการสภา
นักเรียน นักเรียนทุก
ระดับชัน้ และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียน

4. กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น คณะกรรมการสภา
นักเรียนและตัวแทน
นักเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สถานที่

ระยะเวลา

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
-จัดทำแผนการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครู
บุคลากร และนักเรียน
ภายในโรงเรียน
-ประชุมวางแผนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในบริษัทสร้าง
การดี
-คิดค้นสูตรการผลิต และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
น่าสนใจและน่ารับประทาน
-จัดจำหน่ายภายใน
โรงเรียน
-ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
ในโครงการ
-สรุปผลการดำเนินการและ
ถอดบทเรียนภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม
-ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน
-กำหนดเค้าโครงเรื่องและ
บทบาทตัวละคร
-จ้ดทำสื่อภาพยนตร์สนั้
ต่อต้านการทุจริต
-นำสื่อภาพยนตร์สนั้
สร้างสรรค์ต่อต้านการ
ทุจริต ไปใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมการ
ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
-รายงานผลการดำเนินงาน

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา

1 กรกฏาคม
- 22 ตุลาคม
2563

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา

1 สิงหาคม -30
สิงหาคม

กิจกรรมย่อย

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

5.กิจกรรมนวัตกรรมต่อต้าน คณะกรรมการสภา
นักเรียน
การทุจริต

6.กิจกรรมปปช.
สพฐ.น้อย

คณะกรรมการสภา
นักเรียน

หมายเหตุ : ให้นำเสนอการดำเนินการในทุกกิจกรรมย่อย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สถานที่

ระยะเวลา

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
-จัดทำแผนการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครู
บุคลากร และนักเรียน
ภายในโรงเรียน
-ประชุมวางแผนการสร้าง
นวัตกรรม
-คิดค้นนวัตกรรมต่อต้าน
การทุจริต
-สรุปผลการดำเนินการและ
ถอดบทเรียนภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป.ป.ช สพฐ. น้อย ที่ได้มา
จากการสรรหาจำนวน 20
คนที่มีคุณลักษณะสุจริต
- กำหนดมาตรการและ
แนวทางการดำเนินการ
ส่งเสริมป้องกันและพัฒนา
ตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำ
นักเรียนในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตภายใน
โรงเรียนทุกรูปแบบ
-สรุปผลการดำเนินการและ
ถอดบทเรียนภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม

โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา

1 กรกฏาคม
- 22 ตุลาคม
2563

โรงเรียน
สุราษฎร์พทิ ยา

1 กรกฏาคม
- 22 ตุลาคม
2563

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
3.1 ผลการดำเนินงาน
ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บรรยายหรืออภิปรายผลการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม ตามข้อ 2.2 (ทุก
กิจกรรมย่อย)
1) กิจกรรมค่ายผูน้ ำธรรมาภิบาล
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินกิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล โดยงานสภานักเรียนและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ดำเนินการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และมีวิทยากรอบรมความรู้การป้องกันการทุจริต คือ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต
ประจำจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่ ผลปรากฏว่า คณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนใน
ทุกระดับชั้นเข้าร่วมอบรมความรู้การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา และปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ
รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปขยายผลในโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยาต่อไป
2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ครูและนักเรียนด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผลการดำเนินงาน
การดำเนิ น กิ จ กรรมอบรมนั ก เรี ย นด้ ว ยหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ จั ด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการสอนและเผยแพร่สู่ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนประจำชั้นทุกระดับชั้นนำความรู้ไปเผยแพร่สู่นักเรียนใน
คาบโฮมรูม ผลปรากฎว่าครูได้นำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบในสถานศึกษา
3) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีได้มีการทำประชาสัมพันธ์ทางเพจ
เฟสบุ๊ค คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
ซึ่งมีคนสนใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ได้รับเงินจากการจำหน่าย 10,760 บาท จากทุนทั้งหมด
7,500 บาท เหลือกำไรสุทธิ 3,302 บาท ซึ่งจากการจัดจำหน่าย SAPA MILKY นมสดสตรอว์เบอร์รี่ ทางคณะกรรมการ
บริษัทสร้างการดีได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน การบริหารจัดการงาน การบริหารด้านการเงิน การบริหารจัดการเวลา และ
พัฒนาทักษะทั้ง 5 ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมี
จิตสาธารณะ
4) กิจกรรมสือ่ ภาพยนตร์สนั้
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น โดยคณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาได้ร่วมกันกำหนดเค้า
โครงเรื่องและบทบาทตัวละคร และจ้ดทำสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
และจะนำสื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ต่อต้าน
การทุจริต ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบในสถานศึกษาภาคเรียนต่อไป
5) กิจกรรมนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรมต่อต้านการทุจริตคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้นำ
นวัตกรรม “SRP2 MODEL” มาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภายในโรงเรียน
ทั้งด้านองค์
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ
ซึง่ ประกอบด้วย ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำนวัตกรรมดังกล่าวมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ได้จัดขึ้น ใน
แต่ละกิจกรรม เกินร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม และมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลทำให้ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทั้งโรงเรียน ปีการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 96.25
6) กิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย จำนวน 20 คน โรงเรียนแต่งตั้ง ป.ป.ช.
สพฐ. ชุมชน จำนวน 10 คน โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมการต่อต้าน
การทุจริตภายในโรงเรียน ได้แก่ โปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การเข้าร่วม
การอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการเข้าร่วมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต
ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน ของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
มีการสร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นป.ป.ช. สพฐ.
จังหวัด รับทราบผลการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

3.2 การประเมินผลการบรรลุความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ตามตัวชีว้ ดั (ตามกิจกรรมหลัก)
ที่

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผลผลิต

ผลการประเมิน

(ร้อยละ/จำนวน)
1

ด้านปริมาณ 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
(ตัวเลข) และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 และ
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รับ
(บรรยาย) การส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริต
2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในกลุ่ม
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
3. ผู้บริหาร ครู นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัด
การศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต

2

(ร้อยละ/จำนวน)
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 90

บรรลุ


2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 และผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 90

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รบั การ
ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
2. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. ผู้บริหาร ครู นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนี
วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน
ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไป
อย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต



3.3 สรุปผลการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลการดำเนินงานตามตารางดังนี้
ที่

รายการทีป่ ระเมิน

ระดับการประเมิน

ไม่
บรรลุ

ดีมาก
(>90%)

1
2
3
4

สรุปผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามตัวชี้วัด ระดับใด
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระดับใด
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาพรวมของผลการปฏิบัติงานตามงาน/กิจกรรม

ดี
(7589%)

พอใช้
(6074%)

น้อย
(5059%)

ปรับปรุง
(<50%)






3.4 การแปลผลและเกณฑ์การพิจารณา
ค่าเฉลีย่
4.50-5.00
4.00-4.49
3.50-3.99
3.00-3.49
2.50-2.99

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ปรับปรุง

ร้อยละผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป
75-89
60-74
50-59
ต่ำกว่าร้อยละ 50

ตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินโดยรวมของกิจกรรม
4.1 จุดเด่นของงาน/กิจกรรม/โครงการครั้งนี้
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”
เป็นการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียน สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน
4.2 จุดที่ควรพัฒนาของงาน/กิจกรรม/โครงการครั้งนี้
1.งบประมาณในการดำเนินงานมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการ
2.บุคลากรแต่ละฝ่ายยังขาดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักสูตรทุจริตศึกษาไปใช้ในชีวิตของนักเรียน
ทำให้การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มากพอ จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน/กิจกรรม/โครงการครั้งนี้
ส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริต ควรลงพื้นที่ให้ความรู้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
เพือ่ เป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ชัดเจนและทั่วถึงอย่างแท้จริง
4.4 ผลการประเมินงาน/กิจกรรม/โครงการ อยู่ในระดับคุณภาพใด
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
4.5 งาน/กิจกรรม/โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานของงาน/กิจกรรม/โครงการแล้ว

 ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป
เพราะ โครงการนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศึกษา
 ไม่ควรดำเนินอีกในปีงบประมาณต่อไป
เพราะ.................................................................................................................................
ตอนที่ 5 รายละเอียดงบประมาณ (ลงเฉพาะรายการที่มใี นกิจกรรม)
ที่

รายการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
-

ค่าตอบ
แทน
-

1.

กิจกรรมค่ายผู้นำ
ธรรมาภิบาล

2.

กิจกรรมเผยแพร่
ความรูใ้ ห้กับครู
และนักเรียนด้วย
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา
กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี
กิจกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สนั้
กิจกรรมนวัตกรรม
ต่อต้านการทุจริต

-

-

-

-

-

กิจกรรม
ปปช.สพฐ.น้อย

3.
4.
5.
6.

รวม

ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก/
ห้อง
ประชุม/
น้ำมัน22,500
ค่าอาหาร
และ
เครื่องดื่ม
770

ค่า
ค่า
ค่าทีด่ นิ
ค่าวัสดุ
รวม
สาธารณูปโภค
ครุภณ
ั ฑ์ สิง่ ก่อสร้าง
ป้ายไวนิล
22,900
400

-

-

-

-

770

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

23,270

400

ตอนที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (แนบแบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการในภาคผนวก)
1. กิจกรรมค่ายผู้นำธรรมาภิบาล
นักเรียนที่เข้าร่วมค่าย
ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก
ร้อยละ 90

23,670

คิดเป็น

2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ครูและนักเรียนด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินความ
พึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90
3. กิจกรรมกิจกรรมบริษทั สร้างการดี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 90
4. กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 90
5. กิจกรรมนวัตกรรมต่อต้านการทุจริตนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
90
6. กิจกรรมปปช.สพฐ.น้อย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 90
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,868 คน มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 50 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำผลมาพัฒนาในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป

ภาคผนวก

สรุปผลการประเมินกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
กลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบประเมิน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
25
25
50

ร้อยละ
50.00
50.00
100

ตารางที่ 2 แสดงระดับการศึกษาของเพศผู้ตอบแบบประเมิน
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จำนวน (คน)
25
25
50

ร้อยละ
50.00
50.00
100

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลความคิดเห็น
ด้านวิทยากร
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ครูมี
ความชัดเจน
2.ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาใน
การอบรม/เผยแพร่ความรู้
3.ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้
4.การตอบข้อซักถามในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้
5.กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด

มากทีส่ ุด มาก

26
(52.00)
23
(54.00)
26
(52.00)
26
(52.00)
27
(54.00)

24
(48.00)
27
(46.00)
24
(48.00)
24
(48.00)
23
(46.00)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ข้อมูลความคิดเห็น
ด้านระยะเวลา
6.ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
7.ความเหมาะสมของเนื้อหากับ
ระยะเวลาที่กำหนด
ด้านการนำไปใช้
8.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
9.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้

มากที่สุด มาก

ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ความ
พึงพอใจ

27
(54.00)
26
(52.00)

23
(46.00)
24
(48.00)

มากที่สุด

26
(52.00)

20
4
(40.00) (8.00)

มากที่สุด

27
(54.00)

23
(46.00)

มากที่สุด

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 50 คน ทีความพึง
พ อใจต่ อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ใน โค รงการการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แล ะธรรมาภิ บ าลใน สถ าน ศึ ก ษ า
“ป้องกันการทุจริต” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับกิจกรรมที่มีความพึงพอใจสูงสุดไปยังความพึงพอใจต่ำสุดตามลำดับ
ได้แก่ ในด้านวิทยากร กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด และการตอบข้อซักถามในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้ ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้ อหาในการอบรม/เผยแพร่ความรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 54 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ครูมีความชัดเจน ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม/เผยแพร่ความรู้ มีระดับ
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 52 ด้านระยะเวลา ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54
และความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่กำหนด มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52 ในด้านการนำไปใช้
นักเรียนและครูสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 54 และสามารถนำความรู้
จากกิจกรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 52

การประเมินกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
กลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
คำชีแ้ จง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
2. ระดับ
ม.1
ตอนที่ 2 แบบประเมินกิจกรรม

ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน

หญิง
ม.2

ข้อมูลความคิดเห็น

ม.3

มาก
ทีส่ ุด

ม.4

มาก

ม.5

ม.6

ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย น้อยทีส่ ุด ความ
กลาง
พึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ครู
มีความชัดเจน
2.ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม/
เผยแพร่ความรู้
3.ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม/เผยแพร่
ความรู้
4.การตอบข้อซักถามในการอบรม/เผยแพร่ความรู้
5.กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ความรู้
ที่ถ่ายทอด
ด้านระยะเวลา
6.ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
7.ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่กำหนด
ด้านการนำไปใช้
8.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
9.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

กิจกรรมค่ายผูน้ ำธรรมาภิบาล

ภาพกิจกรรมค่ายผูน้ ำธรรมาภิบาล วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่
อบรมหลักสูตรต้านทุจริตให้กับแกนนำครู สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนทุกระดับชัน้ โดย ปปช.จังหวัดกระบี่

กิจกรรมเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ครูและนักเรียนด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ภาพการเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับหลักสูตรต้านทุจริตและปลูกฝังค่านิยมต้านทุจริตทุกรูปแบบ
ให้กบั นักเรียนในคาบโฮมรูม ณ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา

กิจกรรมบริษทั สร้างการดี

ไ

ภาพการประชาสัมพันธ์การจำหน่าย “SAPA MILKY นมสดสตรอเบอร์ร”ี่ โดยคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
ได้ประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กิจกรรมบริษทั สร้างการดี (ต่อ)

ภาพการทำนมสดสตรอเบอร์รี่ โดยคณะกรรมการบริษทั สร้างการดี
เพือ่ ทำผลิตภัณฑ์นมสดสตรอว์เบอร์รี่

กิจกรรมสือ่ ภาพยนตร์สนั้

ภาพบทภาพยนตร์สนั้
กิจกรรมนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต

ภาพนวัตกรรมต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กิจกรรมปปช. สพฐ.น้อย

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชั่นสากล (ประเทศไทย)
ของปปช.สพฐ.น้อยและตัวแทนครูของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กิจกรรมปปช. สพฐ.น้อย (ต่อ)

ภาพรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต โดย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย

