
 

 

               

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

           รายงานนี้เป็นรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุ
ราษฏร์) โดยรวบรวมข้อมูลส าคัญเก่ียวกับผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินโครงการรายงาน และรวบรวม
ข้อมูลท าให้เอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้ที่สนใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 

โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์(ขันมำอนุรำษฎร์) สพป.สมุทรสำคร 

 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
           ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง 
รวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
เน้นการเร่งสร้างระบบ ให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดีรวมถึงสอดคล้องกับ
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกันด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่ายและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 
           โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) 
เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 
1. บุคลากรโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการกระท าที่ถือเป็นเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และกรอบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) จ านวน 60 คน 

           เชิงคุณภำพ 
1. บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถี

ชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด า เนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลส าเร็จเป็นวิถีชีวิต
องค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงแก่ผู้รับบริการ      

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 



กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
1.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.3  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
1.4 จัดท าประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริต 
2.1 ก าหนดปฏิทินการดาเนินงาน 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
3.1 ประสานเขตสุจริตต้นแบบ 
3.2 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
3.3 สรุปผลการศึกษาดูงานและก าหนดแนวทางในการน าไปปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 4 ประกวดสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
4.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
4.2 ประชาสัมพันธ์การประกวดภายในโรงเรียน 
4.3 ด าเนินการประกวดตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ (ขันมาอนุ
ราษฏร์) (ITA) 
3.1 ศึกษาตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
3.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
3.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็น
ผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
2. ร้อยละ 100 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิต
องค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
งบประมำณ เงินงบประมาณจาก สพฐ. 200,000บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน 
          ประเมินตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิต
องค์กรน าไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 5 ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กรน าไปสู่
การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานจัดท าประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน" โดยมีวิทยากร นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี
ผอ.โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) เป็นผู้น ากิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งก าหนดความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การใช้เวลาราชการในการทากิจธุระส่วนตัว 
2. น าทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัว 
3. การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แล้วจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท า
ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 

1 การใช้เวลาราชการในการทากิจธุระส่วนตัว 3 1 3 1 

2 น าทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัว 2 1 2 2 

3 การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 2 1 2 3 

4 การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 1 1 4 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ รูปแบบการศึกษาดูงานให้
ความรู้และประสบการณ์สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเ พ่ิมขึ้นจากการศึกษาดูงาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกตลอดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ พบว่าทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ“จริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส่ง ผลงานเข้าร่วมการประกวดโดย
ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ITA) 
1. ศึกษาตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินจากปีท่ีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกตอบแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์(IIT, EIT)  
4. คณะกรรมการจัดกระท าข้อมูลตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์(EBIT) และจัดส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เป็นต้นมา โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2563 แสดงดังนี ้

หน่วยงำน 
ผลคะแนน ITA  

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) 94.30 88.80 91.01 93.12 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) 81.36 84.70 85.12 88.32 

          จากการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ส่งผล ดังนี้ 
1.บุคลากรในโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) มีคุณลักษณะ 5 ประการ อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต   
การมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และการมีชีวิตพอเพียง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่จนเกิดผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
2. บุคลากรในโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 
3. บุคลากรในโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการและการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
4. ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติทาให้สถานศึกษาและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และชื่นชมในการให้บริการ 
5. โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) ด าเนินงานเขตสุจริตมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจาก
สถานศึกษา/ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา 
6. โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) มีผลการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
ประเมินผลโครงกำร 
          โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริต 
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
กิจกรรมที่ 4 ประกวดสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ITA) 



ขอน าเสนอผลการประเมินกิจกรรมการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ ดังนี้ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ ประเด็น x SD ระดับควำมพึงพอใจ 

1 รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์ 4.84 .37 มากที่สุด 
2 สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 5.00 0 มากที่สุด 

3 วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน 5.00 0 มากที่สุด 

4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 5.00 0 มากที่สุด 
5 ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน 4.70 0.5 มากที่สุด 

6 สิ่งอานวยความสะดวกตลอดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 5.00 0 มากที่สุด 
7 ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน 5.00 0 มากที่สุด 

          จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 5 
ระดับพบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
สรุปผลกำรประเมิน 
          สรุปได้ว่ากิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาดูงาน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ พบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรม
การศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
          ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปีท าให้ได้แนวคิดในการนามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปีท าให้ได้แนวคิดในการน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน
ตามภารกิจของโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฏร์) 


