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คํานํา 

รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป โรงเรียนวัดหนัง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

และเปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 1 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง

ประกอบดวย 1) สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริตและ 3) 

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 

โรงเรียนวัดหนัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา นําเสนอความ

เปนมาการปองกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะหสถานการณทุจริต ผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสการดําเนินงานของโรงเรียน (ITA) สวนที่ 2 การดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปราม

การทุจร ิตส วนที ่  3 ผลการดําเน ินงาน ปญหาและอุปสรรค ข อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

  ขอขอบพระคุณหนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

ปองกันการทุจริตประจำปโรงเรียนวัดหนัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จ เพื่อเปนกรอบทิศทาง 

ในดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบายสำคัญอันจะสงผล

ใหการทจุริตในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนวัดหนังลดนอยลง 
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บทที่ 1  

บทนํา 

ความเปนมา 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ

การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการอยางมาก แมหนวยงานภาครัฐจะไดกำหนดนโยบายหรือ

มาตรการตาง ๆในการหยุดยั ้งการทุจริต แตปญหาดังกลาวก็ยังดำรงอยู ทำให ประเทศไทยมีภาพลักษณ 

การทุจริตสูงในสายตาของนานาประเทศ ซึ่งในการแกไขปญหาการทุจริตในสังคมไทย องคกรเพ่ือความโปรงใส

นานาชาติ (Transparency International : TI) มีความเห็นวาจำเปนตองดำเนินการเปนกรณีพิเศษ กลาวคือ 

ตองมีการออกแบบมาตรการแกไขปญหาการทุจริตเปนการเฉพาะ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห 

ปญหาอยางรอบดาน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงตองพิจารณาปญหาบนพื้นฐานของความเปนจริง และความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคกร

หรือโครงสรางสถาบันของชาติที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูก

กระทบจากการดำเนินมาตรการดังกลาวดวย โดยผลการจัดอ ันดับดัชนีช ี ้ว ัดภาพลักษณคอรร ัปชัน 

(Corruption Perceptions Index : CPI)  ป 2560 ประเทศไทยได 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

อยูในอันดับท่ี 96 จากการจัดอับดับท้ังหมด 180 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งสงผลถึงภาพลักษณและดัชนีความเชื่อมั่น

ตอตางชาติที่มีตอประเทศไทย 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดหนัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรยีนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ

หร ือละเวนการปฏิบ ัติหนาที ่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน 

ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั ้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนํา

เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎ

หมายที่กำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดหนังประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 น้ัน โรงเรียนวัดหนังไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศึกษา 

  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายในหนวยงานของรัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) 

กรอบการประมินคณุธรรมและความโปรงใส แบงออกเปน 5 ดัชนี ดังน้ี 

1) ดัชนีความโปรงใส 

2) ดัชนีความรับผิด 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 

โรงเรียนวัดหนัง ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียน 

วัดหนังซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดจัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

โดยโรงเรียนวัดหนัง ไดมอบหมายใหบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนรับไปดำเนินการ และบัดนี้การ

ดำเนินการตามแผนฯ ประจำป พ.ศ.2564 ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงานของ

โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีและมีการพัฒนาการในทุก ๆ ดาน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
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บทที่ 2  

การดําเนินงาน 

โรงเรียนวัดหนัง ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำปงบประมาณ

พ.ศ.2564 บัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำป พ.ศ.2564 ไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน 

พรอมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการ

ดําเนินงาน ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

การดําเนินงานในยุทธศาสตรนี้มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานยิมใหแกสถานศึกษาบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย

กฎและระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสรางจิตสํานึกคานิยม

ใหโรงเรียนบริหารงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

1. การประกาศเจตนารมณ 

บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

และกำหนดนโยบายคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานใน 

โรงเรียน 

1.การประกาศเจตนารมณกำหนด 

นโยบาย 

- การประกาศเจตจํานงบริหารงานดวย

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

- การออกติดตามแนวทางการให

ของขวัญ เพื่อใหบุคลากรถือปฏิบัติตาม

นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม 

การตอตานการทุจริต 

 2. สรางจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรใน 

โรงเรียนทุกคน 

2. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและวินัย 

ของครู และนักเรียน 

   2.1 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 

   2.2 กิจกรรมการเรียนรูธรรมะโดย

พระอาจารย 

3. กิจกรรมการใหความรูเรื่อง 

ผลประโยชนทับซอนกับบุคลากรทุกคน 
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ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

 3. สงเสรมิกิจกรรมการทำความดี 

เพื่อสาธารณะ มีการแบงปน  

ลดความเห็นแกตัวโดยยึดหลักความ 

พอเพียง มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 

3.1 โครงการยุวชนคนพอเพียง 

3.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

3.3 กิจกรรมระดับขยับคณุธรรม 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

1. สงเสรมิการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดำเนินการดังนี้ 

   1.1 การดาํเนินงานโครงการยุวชนคนพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเพาะเห็ด กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ธนาคารขยะ กิจกรรมบันทึกความดี 

โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจดี 

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแผนการสอนโดยนอมนําหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกลุมสาระตาง ๆ ตามสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ตามชวงวัยตาง ๆ 

  1.3 มีการนําครู และนักเรียนไปศึกษาเรยีนรูตามแหลงการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเรียนรูและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

2. สงเสริมให ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได เร ียนรู และปฏิบัติงานตามหนาที ่ด วย 

หลักธรรมาภิบาล 

   2.1 มีการสงเสริมและฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนในหลักคุณธรรมที่จำเปนในการทำงาน 

รวมกัน โดยมีการประชุมครู และการฝกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมในกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมโฮมรมู

กิจกรรมแนะแนว 

   2.2 มีการใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมีการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ 

นิมนตพระสงฆมาแนะนําแนวทางการปฏิบัต ิและการฝกนั ่งสมาธิ ทั ้งในกิจกรรมของครูและนักเรียน

นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมใหมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และสอบธรรมศกึษาสนามหลวง ในระดับธรรม 

ศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก โดยนักเรียนและครูสามารถสอบผานไดทุกคน 

   2.3 มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนประพฤติ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยไมมีการรองเรียนและถูกลงโทษจากทางราชการเลย 

3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา ไดดำเนินการดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียนสุจริตที่ใชในโรงเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีการสงบุ

คลากรในโรงเรียนไปเขารับการอบรม และนํามาถายทอดกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูของนักเรียน ตลอดจนมีการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันการทุจริตในโรงเรียน โดยสงเปนหนังสือ 

จดหมายขาวใหกับผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ ตลอดปการศึกษา  
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4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานสุจริต โดยได

ดำเนินการดังนี้ 

   4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากร นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 

ซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมโดยไดมีพิธีแสดงเจตจํานงคตอตานทุจริตของคณะครู นักเรียนก็

แสดงพลังในการตอตานทุจริต ชี้ใหเห็นถึงการเปนขาราชการที่ดีและนักเรยีนท่ีดี ทำตามหนาที่ของตนเองอยาง

เครงครัด 

  4.2 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหมีคานิยมยกยองเชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ 

ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟงธรรมใหกับนักเรียน 

ตลอดจนมีการเผยแพรกิจกรรมให ผูปกครองทราบในจดหมายขาวของโรงเรียนตลอดปการศึกษา และ

ประชาสัมพันธ กิจการของโรงเรียนโดยมีเว็บไซตของโรงเรียน http://www.watnangschool.ac.th/ และ 

Facebook โรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.ดวย 

  4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในโรงเรียน ทางโรงเรียนไดมีการเผยแพรผลงานของครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเดนในการรณรงคและ

เผยแพรเรื่องการทุจริต มีกิจกรรมเด็กดีศรีวัดหนัง มอบรางวัลใหกับนักเรียนที่มีความซื ่อสัตย เก็บเงินได 

เก็บของไดแลวสงคืนเจาของ อยางตอเนื ่องและสม่ำเสมอ สวนการปองกันมีการรณรงคตอตานเรื่องการ 

เลนพนันบอล ยาเสพติด และ การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งเปนสาเหตุของการทุจริตตอไป 

   4.4 สงเสริม สนับสนุนให ทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา ทางโรงเรียนไดดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน ตลอดจนผูปกครอง

ทุกทานเพื่อปลูกฝงคานิยมการสรางความสุจริต ผานกิจกรรมตาง ๆ เชนกิจกรรมที่เนนดานคุณธรรมและ

จริยธรรม เนนการลงมือทำและการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

การดําเนินงานในดานนี้มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวน ในการปอง

กันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา

เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการตรวจสอบ 

ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการหนวยงาน 

ทุกภาคสวน ในการปอง

กันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

1. สรางความตระหนักและปลูก

จิตสํานึกการเปนพลเมืองดี 

- กิจกรรมเด็กดีศรีวัดหนัง 

- กิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียน 

- กิจกรรมหนาเสาธง 

- กิจกรรมสภานักเรียน 
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ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

 2. สงเสริมการมีสวนรวมของ 

ภาคประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ 

 

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมผูปกครองในทุกภาคเรียน 

- กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร 

ระหวางบานกับโรงเรียน 

- กระดานขาวและชองทางรับเรื่องรองทุกขและ 

ขอเสนอแนะตางๆ 

 3. พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษาตาม

แนวทางการกระจายอำนาจทาง

การศกึษา 

- กิจกรรมการบริหารงานโดยคณะกรรมการ  

4 ฝาย โดยใหนักเรียน ผูปกครอง ครู และ 

กรรมการสถานศกึษาเปนผูกำหนดนโยบาย 

รวมกับโรงเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

- กิจกรรมการประชุมครแูละบุคลากร 

ในโรงเรียน 

 

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

  1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก

การเปนพลเมืองดี 

    1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

องคกรท ุกภาคส วน ทางโรงเร ียนม ีการร วมมือก ับทางสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร,สำนักงานเขตจอมทอง, ศูนยสาธารณสุข 29 ชวงนุชเนตร กทม., สถานีดับเพลิงดาวคะนอง, 

วัดหนัง ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เขามามีสวนการปลูกผังความรู ใหกับนักเรียนในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน

ตระหนักในเรื่องตางๆเพ่ือปลูกผังนักเรียนใหเปนคนดีมีศีลธรรม 

    1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ 

เปนอิสระในการทำหนาที ่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ โรงเรียนมีงาน 

ประชาสัมพันธเรื่องตาง ๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน กิจกรรมตาง ๆ เรื่องการ

จัดซื ้อจัดจางมีความถูกตอง เปดเผยเพื ่อให โอกาสกับหนวยงานตางๆ มาศึกษาขอมูลของโรงเร ียน 

ทั้งในอินเทอรเน็ต ในเว็ปไซตของโรงเรยีน 

   1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพื่อทำการเผยแพร ใหขอมูล 

ประชาสัมพันธ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว ็บบอรดเพื่อติดตอสื ่อสาร 

ระหวางกัน ในเว็ปไซตของโรงเรียนมีกระดานสนทนา สมุดเยี่ยมเพื่อใหบุคคลตาง ๆ เขามาแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องตาง ๆ และในโรงเรียนยังมีกลองรับขอความแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย โดยภายใน
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โรงเรียนยังมีระบบอินเทอรเน็ต สัญญาณไวไฟ เพื่อใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดใชในการจัดการเรียนการ

สอนและการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

    1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครอืขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทางโรงเรียน

ไดดำเนินการกิจกรรม ตาง ๆ โดยไดรับความรวมมือกับทุกฝายจนกิจกรรมตาง ๆ สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

2. สงเสรมิการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

   2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพื ่อให ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

มีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

    2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย

รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

   2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

   2.4 กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

   2.5 ให องคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือ 

เพือ่ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

    3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

โดยเนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

   3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 

  มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับหนวยงาน 

ทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

   1.1 ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ 

หนวยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความ

รับผิดชอบ 
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   1.2 สนับสนุนให มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา 

ดวยกันเอง 

   1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

   2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความร วมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

ภาคเอกชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในสถานศกึษา 

  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

  4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

   4.1 สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เปนระบบ 

ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. เสรมิสรางความ 

เขมแข็งในการปองกัน 

และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกใน

การตรวจสอบ ควบคมุ พรอม

ทั้งสรางความโปรงใสและเปน 

ธรรมในการบริหารงานบุคคล

ภายใตระบบคุณธรรม 

- การบริหารงบประมาณดวยความโปรงใสโดยมี

การแตงต้ังคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองและโปรงใส 

-การกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนทุก 

ฝายโดยมีการประชาสัมพันธและรณรงค 

ตอตานการทจุริต 

2. สรางกลไกความรวมมือ 

ระหวางหนวยงาน 

สถานศึกษากับ 

ภาคเอกชนใหมีศักยภาพ 

ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

2. ความรวมมือระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน และ

หนวยงานอ่ืนๆท่ีมีความ

เก่ียวของกัน 

- กิจกรรมเสรมิสรางความรวมมือระหวาง 

โรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน 

- กิจกรรมครูสอนโดยครู DARE 
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ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการองคกร 

3. เสริมสรางความสัมพันธท่ีดี

ของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

- กิจกรรมประกาศเจนารมณตอตานทุจริต 

ในการประชุมทกุครั้ง 

- กิจกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรยีน 

4. สงเสริมประสิทธิภาพ 

การดาํเนินงานดาน 

การจัดระบบการควบคุม 

ภายในและบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

4.การควบคุมภายในและการ 

จัดการความเสี่ยงตาง ๆ 

- กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน การจัดซื้อจัดจาง 

- งานควบคุมภายในโรงเรียน 

- เผยแพรขอมูลตาง ๆ ใหทุกฝายในโรงเรียนและ

สพป.กรุงเทพมหานครทราบเปนระยะๆหรือตาม

เวลาที่กำหนด 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศกึษา 

วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตให 

เปนระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพให สามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกร 

ทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  1.1 กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ 

   1.2 กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2.2 กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  3. สงเสรมิการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

   3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
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  3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 

หนาที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ 

  4. ส งเสริมและสนับสนุนให ม ีการสรางองคความรู เร ื ่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในสถานศึกษา 

  4.1 จัดให ม ีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื ่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษาแก คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

ประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ในการปองกัน 

และปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

พัฒนาสมรรถนะและขีด 

ความสามารถของคร ูบุคลากร 

ทางการศึกษา นักเรียน ในการ 

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

- การอบรมครูในเรื่องการปองกันการทุจริต 

- การอบรมนักเรียนในเรื่องวินัย คุณธรรม 

พ้ืนฐานในตอนโฮมรูม กิจกรรมหนาเสาธง 

2. สรางมาตรฐานทาง 

วิชาชีพดานการปองกัน 

และปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา 

ปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตในโรงเรยีน 

- ครูทุกคนมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพครู 

- โรงเรียนมีบทลงโทษนักเรียน 

3. สงเสริมการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรตาม 

หลักเกณฑและวิธีการ 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

ตามหนาที่ของตนเองไดอยาง 

ถูกตอง 

- การประกาศยกยองนักเรียน คร ูที่มี 

ผลงานดีเดนในดานตาง ๆ 

- สงเสริมใหครูนําเสนอผลงานท่ีดีเดนเพ่ือ 

เขารับรางวัลในดานตาง ๆ 

4. สงเสริมและสนับสนุน 

ใหมีการสรางองคความรู 

เรื่องการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 

4. แนวปฏิบัติการสรางองค

ความรูในเรื่องการปองกันการ

ทุจริตในโรงเรยีน 

- การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

- สรางสื่อประชาสัมพันธเรื่องการทุจริต 

อยางสรางสรรค เขาใจงาย 

- กระตุนใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมี 

ความรูสกึเปนสวนหนึ่งในการตอตานทุจริต 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 

  โรงเรียนวัดหนังไดขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายใหมีคุณธรรมและจริยธรรมและปองกันการทุจริต โดยดำเนินการผาน

กิจกรรมตาง ๆ ไดเสร็จสิ้นแลว และรายงานผลการดําเนินงานดังน้ี 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานการ

ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย ทางโรงเรียนไดดำเนินการโดยมีการแจงใหบุคลากรทุกฝาย

ในโรงเรียนไดรับทราบและรวมมือกันในการตอตานทุจริต และทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต จนทำใหกิจการ

งานทุกฝายในโรงเรียนไดดำเนินไปดวยดีสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวสงผลใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน

ทำงานดวยความซ่ือสัตยไมมีการรองเรียนหรือขอบกพรองที่สงผลตอบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน 

- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในองคกร”การ

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเน ินงาน การดําเนินงานตามกิจกรรมนี้ทำให  

การบริหารงานทุกฝาย ทุกกิจกรรม มีการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีการเรียนรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

สงผลใหบุคลากรในทุกฝายมีความโปรงใส ซึ่งสาธารณชนหรือหนวยงานอื่นๆที่สนใจในการบริหารงานของ

โรงเรียนสามารถตรวจสอบได 

- กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัยสุจริต  

จิตสาธารณะประจำป 2564 และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษสามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส 

- กิจกรรมสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรคเพ่ือใหเขาถึงไดงาย นาสนใจและกระตุนใหประชาชน

รูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต มีการประชุมบุคลากรในโรงเรียนทราบเห็นความสำคัญของการ

กระทำที่ทุจริตซึ่งจะสงผลตอการทำงาน และยังสรางสื่อจดหมายขาวประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน ทราบ

เรื่องตางๆ ที่โรงเรียนไดดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรทางเว็ปไชตของโรงเรยีนและสื่อออนไลนตาง ๆ 

- กิจกรรมการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร ประชาสัมพันธโดยการ มีสวนรวมของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดเสีย 

การดำเนินการตามกิจกรรมขางตนไดดำเนินไปดวยเพื่อบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก พฤติกรรมที่

สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดีมีคุณธรรม

จริยธรรมสูการเปนบุคคลตนแบบ โรงเรียนมีผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเปนไป

ตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย เพ่ือผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึน 

เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

วัดหนัง ประจำปงบประมาณ 2564 สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการ มีคุณภาพมากขึ้น และทำใหมีการติดตาม

ประเมนิผลการปฏิบัติงานอยางเปนรปูธรรม เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทำแผน

สำหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาได ดียิ ่งขึ ้น รวมทั้งเปนการเสริมสรางภาพลักษณ 

ของโรงเรียนวัดหนัง ใหเปนที่ยอมรับ มีความนาเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร 

ในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน ไดอยางทันทวงที 

 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค 

ปจจัยสนับสนุน 

1. ผูบริหารโรงเรียนวัดหนัง ใหความสำคัญกับการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกัน

การทุจริตคอรรับชัน การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานงานตามแผน และเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

2. บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ใหความรวมมือการดำเนินการในแตละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความ

ตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ 

ปญหาอุปสรรค 

ขาดผูรับผิดชอบงานโดยตรง และไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ หรือกิจกรรมตาง ๆ

ใหเปนรูปธรรม เนื่องจากภารกิจหลักคอืสอนหนังสือ 
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แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต โรงเรียนวัดหนัง  ประจำปงบประมาณ 2564 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค.  

64 

1. กิจกรรมประกาศ

เจตนารมณ/กำหนด

นโยบายคณุธรรมและ 

ความโปรงใส 

ในการดำเนินงาน 

รอยละของความ 

สำเรจ็ในการ

ปฏิบัติงานตาม

แนวทางปฏิบัต ิ

 

บุคลากรทุกระดับ 

มีจิตสำนึก พฤติกรรมท่ี

สามารถแยกแยะ

ระหวางผลประโยชน 

สวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

ประพฤติตนเปน

พลเมืองดีมีคณุธรรม

จริยธรรม สูการเปน

บุคคลตนแบบ 

ดำเนินการแลว 

(ไมได 

จัดสรรงบ) 

 

            นางสาวธาดาทิพย   

รักทอง 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย

. 

64 

พ.ค. 

64 

ม.ิย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค.  

64 

2. กิจกรรมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

“แนวทางการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

ภายในองคกร” 

รอยละของจำนวน

บุคลากรเปาหมายมี

ความตระหนักและ

ปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามแนวทาง

เรื่องผลประโยชน 

ทับซอน 

บุคลากรทุกระดับ 

มีจิตสำนึกและ

พฤติกรรมทีส่ามารถ

แยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชน

สวนรวม ประพฤติตน 

ดำเนินการแลว 

(1,000) 

            นางสาวพุทธรัตน 

 เขียมสันเทยีะ 

3. กิจกรรมทำความดี 

เพ่ือสาธารณะ แบงปน 

ลดความเห็นแกตัว 

โดยยดึหลักพอเพียง  

มีวินัย สุจริต จิต

สาธารณะ 

 

รอยละของจำนวน

บุคลากรท่ีไดรบัการ

พัฒนาความรู

เก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรมสามารถนำ

ความรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติหนาที ่

เปนพลเมืองด ี

มีคุณธรรมจริยธรรม 

สูการเปนบุคคลตนแบบ 

ดำเนินการแลว 

(1,000) 

            นางบุญยิ่ง 

พรมจารยี 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค.  

64 

4. กิจกรรมประชุม 

ปฏิบัติการเตรียม 

ความพรอมรับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 

ประจำป 2564 และการ

จัดทำหลักฐาน 

เชิงประจักษ 

คาคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน

คุณธรรม 

และความ

โปรงใสของ

โรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนมีผลการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดำเนินงานเปนไป 

ตามเปาหมาย หรือ 

สูงกวาเปาหมาย  

เพ่ือผลักดันใหดัชนี

ภาพลักษณคอรรัปชัน 

(CPI) ของประเทศไทย

เพ่ิมสูงขึ้น 

ดำเนินการแลว 

(ไมได 

จัดสรรงบ) 

            นางสาวอรณิชา 

นันทพฤทธิ์ 
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