
 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต 

รอบ ๖ เดือน ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ก 

 

สารบัญ 

หนา 

สารบัญ30 ........................................................................................................................................................... ก 

๑. กิจกรรมบริษัทสรางการดี30 ......................................................................................................................... ๑ 

การดำเนินงานบริษัทสรางการดี30................................................................................................................ ๓ 

๒. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. นอย30 ....................................................................................................................... ๙ 

แนวทางการดำเนินกิจกรรม30 ...................................................................................................................... ๙ 

ภาพการดำเนินกิจกรรม30 ......................................................................................................................... ๑๖ 

๓. โรงเรียนคณุธรรม สพฐ.30 ......................................................................................................................... ๑๗ 

๔. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาการศึกษาออนไลน (ITA 

Online) ...................................................................................................................................................... ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

ความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏบัิติการปองกันการทุจริต 

รอบ ๖ เดือน 
 

๑. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
 

     ๑.๑ ความเปนมา  

 ยุทธศาสตรชาติวาดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของทุกภาคสวนใน

การรักษาผลประโยชนสาธารณะ ในมาตรการที่ ๑ สงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมาตรการที่ ๓ การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูก ปลุก ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เรง

สงเสริมการศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนใหเปนสุจริตชนทุกภาคสวน รวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุงสรางคนเกง คนดี เนนใหดำรงชีวิตสอดคลองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนา มั่นคง และ

สุจริตอยางยั่งยืน 

 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีนโยบายยึดหลักการบริหาร

กิจการ บานเมืองที่ดี มีความโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรรัปชัน ไดกำหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง และมาตรการ

ในการปองกันและตอตานการทุจริต โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อทำหนาที่ใน

การบูรณาการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมคุมครองจริยธรรมของขาราชการ 

รวมท้ังติดตามผลการดำเนินงานและประสานความรวมมือระหวางสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ี

รับผิดชอบการจัดการศึกษาใหเยาวชนของประเทศเปนพลเมืองที ่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักใน

ความสำคัญของการเตรียมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา โดยมีสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ๒๒๕ เขต ดำเนินการขับเคลื่อนระดับภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรมบริษัทสรางการดี เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือปองกัน ปลูกฝงนักเรียนใหตระหนัก

รู เขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล เปนคนเกงเรียนรู เปนคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาท รูจักการทำมาหากิจ สราง

ชีวิตใหรุงเรืองขึ้นได ซึมซับคุณคาแหงการทำความดี สรางความรูสึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปจจบุัน 

ปลูกฝงคานิยมการไมทุจริตใหกับเด็กนักเรียน ใหมีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไมมุงหวังแตผลประโยชนสวน

ตน ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนที่ผานกระบวนการ เปนนักเรียนที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอการพัฒนาชาติ

บานเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก 



๒ 

 

 กิจกรรมบริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  

จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อใหนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ไดศึกษาความรูเกี่ยวกับการดำเนิน

กิจกรรม มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี และมีเจตคติตอการจัดกิจกรรม คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชน สวนตน และไดฝกตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จากความสำคัญดังกลาว

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมซึ่งไดรับมอบหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ รูปแบบของ

การจัดกิจกรรม ภายใตชื่อ บริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสราง

ของบริษัทสรางการดีและไดมีฉันทามติ เสนอใหมีการตั้งชื่อโครงการคือ “กลวยฉาบสรางสุข” และดำเนินการ

จัดตั้งบริษัทสรางการดี ในโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เพื่อเปนการ สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสานึก

สุจริต สงผลใหเปนเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกท่ีดี 

 ๑.๒ วัตถุระสงคของบริษัทสรางการดี  

  ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  ๒. เพ่ือใหมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  ๓. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  ๔. เพ่ือใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  

  ๕. เพ่ือคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  

 ๑.๓ เปาหมายการจัดบริษัทสรางการดี 

   ๑.๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ  

   ๑) นักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รวมดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีใน 

โรงเรียน จำนวน ๑ บริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ จำนวน ๓๐ คน  

   ๒) จัดทำผลิตภัณฑกลวยฉาบจำหนาย จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ตอหนึ่งสัปดาห เปน

ระยะเวลา ๓๐ สัปดาห รวมท้ังสิ้น ๖,๐๐๐ ชิ้น  

   ๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

   ๔) นักเรียนท่ีเปนคณะกรรมการบริษัทรอยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต  

   ๕) นักเรียนรอยละ ๘๐ คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

  ๑.๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ  

   ๑. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

   ๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

   ๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

   ๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  

   ๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

  



๓ 

 

 ๑.๔ งบประมาณ  

  จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม     ๒,๐๐๐   บาท  

   คาหุนจากสมาชิกจำนวน ๓๐๐ หุน หุนละ ๑๐ บาท   ๓,๐๐๐   บาท 

       รวม   ๕,๐๐๐   บาท  

 ๑.๕ สถานท่ีการดำเนินกิจกรรม  

  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 ๑.๖ ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  

  เริ่มโครงการ วันท่ี ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  สิ้นสุดโครงการ วันท่ี ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

     การดำเนินงานบริษัทสรางการดี 

 

 บริษัทสรางการดี สาขา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ไดดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมบริษัท
สรางการดี ภายใตชื่อ “กลวยฉาบสรางสุข สรางการดี” ดังนี้  
 วิธีการดําเนนิงาน  
  ๑. ข้ันวางแผน  
   ๑.๑ ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ สืบคนขอมูล  
   ๑.๒ เขียนโครงการ เสนอโครงการกับครูท่ีปรึกษาโครงการ  
   ๑.๓ ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการใหคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา  
   ๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเสนอใหผูอํานวยการอนุมัติ  
   ๑.๕ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมคณะกรรมการบรษัิทสรางการดี 
มอบหมาย หนาท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพรอมกอนเริ่มโครงการ  
   ๑.๖ จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ  
  ๒. ข้ันดําเนินงาน  
   ๒.๑ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  
   ๒.๒ ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
   ๒.๓ การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  ๓. ข้ันประเมินผล  
   ๓.๑ สังเกตการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒ ตรวจสอบบญัชีรายรับ – รายจาย  
   ๓.๓ สรุปผลและจัดทำรายงาน 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 ปฏิทินการดําเนนิงาน 
  

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
๑๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธโครงการ 

รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ 
คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท 
แตงตั้งคณะกรรมการ 

ครูกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 

๓ -๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สืบคนขอมูล 
เขียนโครงการ 

คณะกรรมการ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูท่ีปรึกษาพิจารณาโครงการ ครูท่ีปรึกษา 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการใหคณะกรรมการ 

กลั่นกรองพิจารณา 
ครูท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการกลั่นกรอง 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 
เสนอใหผูอํานวยการอนุมัติ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผูอํานวยการ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี 
มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพรอม 
กอนเริ่มโครงการ 

คณะกรรมการบรษัิทสราง 
การดีทุกคน 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ  ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ลงมือทำผลิตภัณฑ ฝายผลิต 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จำหนายกลวยฉาบสัปดาหท่ี ๑–๑๓ โดย 
จำหนายผานระบบสหกรณในโรงเรียนและ
รานคาในชุมชนของตนเอง 

ฝายขายผลิตภัณฑ 
ฝายลูกคาสัมพันธห 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

สรุปบัญชีรายรับรายจายครั้งท่ี ๑ – ๑๓ ฝายการบัญชีและการเงิน 

 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี สรุปผล
การดําเนินงานบริษัท ครึ่งปแรกของ โครงการ 

คณะกรรมการบรษัิทสราง 
การดีทุกคน 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
สพฐ. นอย 

 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี 
มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพรอม 
กอนเริ่มโครงการครึ่งปหลัง 

คณะกรรมการบรษัิท 
สรางการดีทุกคน 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ 
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

ลงมือทำผลิตภัณฑ ฝายผลิต 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

จำหนายกลวยฉาบสัปดาหท่ี ๑๔-๓๐ โดย ฝายขายผลิตภัณฑ  
ฝายลูกคาสัมพันธ 



๕ 

 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จำหนายผานระบบสหกรณในโรงเรียนและ
รานคาในชุมชนของตนเอง 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

สรุปบัญชีรายรับรายจายครั้งท่ี ๑๔-๓๐ ฝายการบัญชีและการเงิน 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี สรุปผล
การดําเนินงานบริษัท ครึ่งปหลังของโครงการ 

คณะกรรมการทุกคน 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตรวจสอบกิจการบริษัท คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.สพฐ. นอย 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ป.ป.ช.ชุมชน ตรวจสอบกิจการบริษัท คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.ชุมชน 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมใหญสามัญประจำปผูถือหุน คณะกรรมการทุกคน 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จายเงินปนผล ฝายการบัญชีและการเงิน 
๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานโครงการ คณะกรรมการ 

 
 วิธีการผลิตกลวยฉาบ 

 ๑. วัสดุ/อุปกรณในการทำกลวยฉาบ มีดังนี้ 
๑) กลวยน้ำหวา   ๒) กระทะ  
๓) ตะแกรงลวด   ๔) กะละมัง 
๕) ท่ีไสกลวย   ๖) เครื่องชั่ง  
๗) ถังน้ำหรือโองน้ำ   ๘) ตะหลิว  
๙) ทัพพี    ๑๐) มีด  
๑๑) ถาด    ๑๒) เตา  
๑๓) น้ำ    ๑๔) มีดคู 
๑๕)กระชอน   ๑๖) น้ำตาลทราย  
๑๗) เนย   ๑๘) ผงปรุงรสตาง ๆ  

 ๒. การทำกลวยฉาบ 
   ๑) ปอกเปลือกกลวยน้ำหวาดิบ ดวยมีดปอกเปลือก (มีดคู) 
   ๒)  นำกลวยท่ีปอกเปลือกใหหมดท้ังหวี ลาง และแชไวในน้ำสะอาดท่ีผสมเกลือ
เล็กนอย (เพ่ือไมใหกลวยมีสีดำ) ตั้งพักไว 
   ๓) ฝานกลวยดิบเปนแผนบาง ๆ ตาม ความยาวของผล ดวยมีดคู แลวนำกลวยท่ี
ฝานแลวตากแดดเพ่ือใหสามารถหยิบกลวยไดงาย กลวยจะไมติดกัน 
   ๔) ตั้งกระทะใหรอนเติมน้ำมันพืชลงในกระทะ เม่ือน้ำมันรอนพอดี มีควันลอยบาง
บาง ๆ ใสกลวยตามขอ ๓ ลงทอดในน้ำมันทันที เม่ือกลวยลอยตัวข้ึนมาบนผิวน้ำมัน ใหหม่ันคนและ พลิกชิ้น
กลวยกลับใหถูกน้ำมัน เพ่ือความรอนสม่ำเสมอท่ัวกันทุกชิ้น จนเหลืองดีแลว (อยาเหลืองมาก เพราะกวาจะ
เย็นคลายตัว กลวยจะไหม มีสีดำ และมีรสขม) ตักข้ึนใสกระชอนใหสะเด็ดน้ำมัน ทำจนกระท่ังเสร็จ 



๖ 

 

   ๕) ปรุงรสเพ่ิมรสชาติดวยเนย น้ำตาล และผงปรุงรส รสชาติตาง ๆ โดยนำกลวยท่ี
ทอดแลวคลุกเคลาใหท่ัวดวยเนยน้ำตาล หรือผงปรุงรส 
 
 
 การคํานวณตนทุนและกำหนดราคาขาย คณะกรรมการบริษัทสรางการดี ไดคํานวณราคาตนทุน 
ของกลวยฉาบและกำหนดราคาขายดังนี ้
 
 รสชาตดิั้งเดิม 
 ตนทุนขาย 
  ๑. กลวยฉาบทอดไมปรุงรส ๕ กิโลกรัม ราคา ๗๕๐ บาท 
  ๒. ถุงบรรจุภัณฑ ๕๐ ถุง   ราคา ๑๙๐  บาท 
  ๓. ตราสินคา ๕๐ ชิ้น    ราคา   ๒๕  บาท 
 รวมตนทุนขาย   ๙๖๕  บาท ตอ ๕๐ ชิ้น เฉลี่ย ๑๙.๓๐ บาท 
 ราคาขายชิ้นละ ๒๕ บาท  
 กำไร (บาท) ตอชิ้น  ๕.๗๐ บาท     
 
 รสชาติตาง ๆ 
 ตนทุนขาย 
  ๑. กลวยฉาบทอดไมปรุงรส ๕ กิโลกรัม  ราคา ๗๕๐ บาท 
  ๒. ถุงบรรจุภัณฑ ๕๐ ถุง    ราคา ๑๙๐  บาท 
  ๓. ตราสินคา ๕๐ ชิ้น     ราคา   ๒๕  บาท 
  ๔. ผงปรุงรส      ราคา   ๖๐  บาท 
 รวมตนทุนขาย   ๑,๐๒๕  บาท ตอ ๕๐ ชิ้น เฉลี่ย ๒๐.๕๐ บาท 
 ราคาขายชิ้นละ ๒๕ บาท  
 กำไร (บาท) ตอชิ้น  ๔.๕๐ บาท     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ภาพการดำเนินงาน 
 

ศึกษาดูงานข้ันตอนการผลิตกลวยฉาบ 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 



๘ 

 

จัดทำผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
 

 
 

   
 

   
 
 

 
 
 

 

 



๙ 

 

๒. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. นอย 
 

     แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

กรอบแนวคิด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดำเนินการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซ่ึงมุงพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยง

อบายมุข ทุกหนวยรับผิดชอบ ซึ่งไดบูรณาการใหกับสถานศึกษาปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียน มีความรูเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ และยึดม่ันใน

คุณธรรม จริยธรรม โดยใหผูเกี่ยวของมีบทบาทในกระบวนการดำเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาค 

เปนธรรม ทั้งการปฏิบัติการพัฒนา และเผยแพรองคความรูดานการปองกันการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณท่ี

ตอเนื่องและยั่งยืน 

กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เปนกิจกรรมท่ีกำหนดใหดำเนินการในโครงการโรงเรียน

สุจริต เพื่อใหนักเรียนและชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เปนเจาของกิจกรรม ในการรวมกันสรางความดีใหกับ

สังคม ท้ังยังเปนตนแบบในการทำความดี โดยผานกระบวนการทำงานเปนกลุม เปนผูนําในการทำความดี ดูแล 

การสรางความดีของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลในชุมชนมีระบบการทำงานอยางเปนขั้นตอน ผาน

กระบวนการวางแผนการดำเนินงานอยางมีสวนรวม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนๆ 

นักเรียน และชุมชนอยางใกลชิด การปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคระหวางการดำเนินงาน 

และการสรุปผลการดำเนินงานใหผูที่เกี่ยวของทราบ พรอมทั้งสามารถเผยแพรใหแกสาธารณชนในรูปแบบ

ตางๆ อยางหลากหลาย โดยมีเปาหมายรวมกัน คือนําไปสูการสรางคุณธรรมใหเกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะ

ของโรงเรียนสุจริต เด็กและเยาวชนไดเปนผูมีทักษะในการดํารงชีวิตท่ีดี อันจะนําไปสูการเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ 

จนกระท่ังเปนผูใหญท่ีมีภูมิคุมกันและคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทและ

หนาท่ีอยางชัดเจนนําไปปฏิบัติได 

๒. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดาน

การปองกันการทุจริต 

๓. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนสงเสริม ปองกันและพัฒนาตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. เพ่ือสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 

 



๑๐ 

 

แผนภูมิแนวทางการดำเนินกิจกรรม 

 

ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาบทบาทหนาท่ี 

ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 

วิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

กําหนดมาตราการ/แนวทาง 

การสงเสริมปองกัน และการพัฒนา 

นําไปใชในการปฏบิัติกิจกรรม 

- วัดและประเมินผล 

- สรปุรายงานผล 

- เผยแพรผลงาน 

 

ปรับปรุง 

และพัฒนา 
มีปญหา 



๑๑ 

 

การแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

โรงเรียนที ่ไดเขารวมโครงการฯ ดำเนินการจัดทำคําสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอย) ดังนี้ 

๑. แตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย มีวาระ ๑ ปการศึกษาตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน ๑๕ 

คน โดยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสรรหามาจากนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะสุจรติ ๕ ประการ 

๒. สงคําสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. โรงเรียนประสานงานกับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  รวมกับ

ดำเนินการจดัอบรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย เพ่ือใหทราบ บทบาทหนาท่ีของตนเอง พรอมรายงานผลการดำเนินการ

โครงการฯไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด (ภาคผนวก) 

 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรยีน

สุจริต 

๒. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๓. สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึงประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. เปนผูนําในการสรางเครือขายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกัน

การทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 

๕. ประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๖. สรรหา/คัดสรร ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๗. ประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการปองกันและตอตานการทุจริต 

๘. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตอโรงเรียน 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

ขอ ๑ การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต 

๑. ศึกษาสภาพ วิเคราะหสถานการณปจจุบันในโรงเรียนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยีน

สุจริต 



๑๒ 

 

๒. เขียนสถานการณปจจุบัน วิเคราะหขอดี/ขอเสีย/แนวทางการสงเสริมปองกันและพัฒนา ตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ใบงานท่ี ๑) 

๓. กำหนดมาตรการและแนวทางการสงเสริม ปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. นํามาตรการและแนวทางการสงเสริม ปองกันและพัฒนาไปใชกับสถานการณจริงในโรงเรียน 

๕. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

๖. นําเสนอผลการดำเนินงานทุกวัน นําเสนอตอผูบริหารโรงเรียนสัปดาหละ ๑ ครั้ง และ ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ขอ ๒ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริม ปองกันและพัฒนาคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริตใหกับนักเรียนในโรงเรียน ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี จึงจะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน

สุจริต ดังนี้ 

 

คุณลักษณะ 

ตัวอยางการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

1. ทักษะกระบวนการคิด คิดอยางม ีเหตุผลและสามารถสื ่อสาร การคิด ตอท่ี

สาธารณชนได 

2. มีวินัย 1. เดินชิดขวา           ๒. ไมมาสาย/ตรงตอเวลา 

3. แตงกายตามระเบียบ 

4. ซ่ือสัตยสุจริต 1. พูดความจริง 

2. ไมลอกการบาน/ไมลอกผลงาน/ไมลอกขอสอบ 

3. ไมเอาทรัพยสินผูอ่ืนมาเปนของตน 

4. อยูอยาพอเพียง 1. รับประทานอาหารไมเหลือพอเพียง  

2. ใชสิ่งของอยางคุมคา 

3. ใชน้ำ–ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา 

4. จิตสาธารณะ 1. ชวยเหลืองานโรงเรียนและชุมชนดวยความเต็มใจ 

2. รักษาสาธารณสมบัติของสวนรวม 

 

ขอ ๓ การสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึงประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดูแลพฤติกรรมตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระดับชั ้นละ ๑๐-๑๕ คน เพื ่อสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที ่ไมพึงประสงค ตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ตามมาตรการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย กำหนด 



๑๓ 

 

๒. คณะกรรมการระดับสายชั้น รายงานผลการปฏิบัติงานใหป.ป.ช.สพฐ.นอย ทราบทุกวัน ป.ป.ช.สพฐ.

นอย นําผลการดำเนินงาน รายระดับชั้นมาสรุปและรายงานผลทุกวัน พรอมเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา 

 

ขอ ๔ การเปนผูนํา ในการสรางเครือขายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปองกันการทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย สรางเครือขายความดีโดยการเชิญชวนเพื่อนนักเรียนทำความดีตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

๒. บันทึกบุคคลท่ีสามารถเชิญชวนมาทำความดีไดตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ลงในแบบบันทึก  

(ใบงานท่ี ๒) 

๓. ติดตามพฤติกรรมของบุคคลเครือขายความดีเปนระยะ ยกยองชมเชย ปรับปรุง แกไขพฤติกรรมอยาง

กัลยาณมิตร 

 

ขอ ๕ การประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางนักเรียนโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

1. กำหนดกิจกรรมและบทบาทหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ (นักเรียนโรงเรียน ชุมชน) ในแตละกิจกรรม  

(ใบงานท่ี ๓) 

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามบทบาทหนาท่ี 

3. ดำเนินการตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง 

 

ขอ ๖ การสรรหา/คัดสรร ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมไดคัดเลือก บุคคลที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ตามลักษณะของโรงเรยีน

สุจริตสถานศึกษาอาจใชแนวทางการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลสุจริตตนแบบ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

3. สรางเกณฑการประเมิน 

4. ประชาสัมพันธกิจกรรม 

5. ดำเนินการประเมินบุคคลสุจริตตนแบบ 

6. ประกาศผลการประเมินบุคคลสจุริตตนแบบ 

7. รายงานผลตอผูเกี่ยวของ โดยวิธีการที่หลากหลายเชน เสียงตามสาย วารสาร สื่อออนไลน 

เปนตน 



๑๔ 

 

ขอ ๗ การประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในการปองกันและตอตานการทุจริต 

ดำเนินงานประชาสัมพันธ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตามกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินการใหทุก

ภาคสวนไดรับรูความเคลื่อนไหวของกิจกรมดังกลาว ใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. ภายในโรงเรียน เชน การจัดปายนิทรรศการ บทบาทสมมุติเลานิทาน ฯลฯ 

๒. นอกโรงเรียน เชน เสียงตามสาย  วารสาร สื่อออนไลน ฯลฯ 

ขอ ๘ การจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานตอโรงเรียน 

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย รายงานตามแบบรายงานหนาเสาธงทุกวัน นําเสนอตอผูบริหาร

สถานศึกษาสัปดาหละ ๑ ครั้ง และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง 

๒. สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.นอย ใหสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ขอ ๙ การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของบริษัทสรางการดี ดานความโปรงใส 

๒. ใชแบบการประเมินความโปรงใสในการทำงาน ในภาคผนวก (ใบงานท่ี ๔) 

๓. สรุปผลการประเมิน 

 

การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานรองรอย 

กระบวนการทำงาน 

๑. มีแผนงาน/โครงการ 

การสงเสริมปองกันและพัฒนา

ตามค ุณล ักษณะของโรงเร ียน

สุจริต 

๒. มีผู ร ับผิดชอบงานในแต

ละกิจกรรมท่ีชัดเจน 

๓. มีเครื่องมือประเมิน 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. มีผลการประเมิน 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

๕. มีรองรอย การปรับปรุง 

พัฒนางาน 

ระดับ ๑ มีแผนงาน/โครงการการ

สงเสริมปองกันและพัฒนาตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

และมีผูรับผิดชอบงานในแตละ

กิจกรรมท่ีชัดเจน 

ระดับ ๒ มีระดับ ๑ และมี

เครื่องมือประเมินคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต และมีผลการ

ประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต 

ระดับ ๓ มีระดับ ๑และ ๒ และมี

รองรอยการปรับปรุง พัฒนางาน 

-โครงการ 

-คําสั่ง 

-เครื่องมือประเมิน 

-ผลการประเมิน 

-รายงานโครงการ 

 



๑๕ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานรองรอย 

การมีสวนรวมในการทำงาน 

๑. มีการกำหนดบทบาท 

ของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย/โรงเรียน/

ชุมชนมีความชัดเจน 

๒. มีการประชุมวางแผนการ

ทำงานอยางมีสวนรวม 

๓. ป.ป.ช.สพฐ.นอยมีภาวะ

ความเปนผูนําผูตามท่ีดี 

๔. มีการสรางเครือขาย

ความดีอยางขัดเจน 

๕. มีการประเมินผลจาก

บุคคลหลายฝาย 

ระดับ ๑ มีบทบาทของป.ป.ช.

สพฐ.นอย/โรงเรียน/ชุมชนมีความ

ชัดเจนและมีการประชุมวาง

แผนการทำงานอยางมีสวนรวม 

ระดับ ๒ มีระดับ ๑และ ป.ป.ช.

สพฐ.นอยมีภาวะความเปนผูนํา 

ผูตามท่ีดี และมีการสราง

เครือขายความดีอยางขัดเจน 

ระดับ ๓ มีระดับ ๑และ ๒ และมี

การประเมินผลจากบุคคลหลาย

ฝาย 

-คําสั่ง 

-บันทึกการประชุม 

-ภาพถายกิจกรรม 

-เอกสารบันทึกการสรางเครือขาย 

-ผลการประเมินจากบุคคลท่ี

หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

     ภาพการดำเนินกิจกรรม 

อบรมครูแกนนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

๓. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 

วัน/เดือน/ปท่ีนิเทศ   ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓  

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน  น้ำโสมพิทยาคม  จังหวัด  อุดรธานี 

ช่ือผูนิเทศ  ............................................... 

ตอนท่ี ๒  

 ๑. สภาพแวดลอม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกลเคียงสภาพแวดลอม 

  ๑. โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูดานความสุจริตและความโปรงใส

ภายในโรงเรยีน 

  ๒. จัดกิจกรรมดานคุณธรรมตาง ๆภายในโรงเรียน 

  ๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหรมรื่น สวยงาม 

  ๔. โรงเรียนมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการปลุกฝงคุณธรรม 

  ๕.โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการปลูกฝงคุณธรรม 

 

บรรยากาศของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีบรรยายกาศ รมรื่น สะอาดสวยงานนาอยูเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย หองเรียนสะอาดไมมี

ถังขยะอยูภายในหองเรียน ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ครูรักและเมตตานักเรียน นักเรียนรักและ

เคารพครู บุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหครูทำงานรวมกัน

อยางมีความสุข โรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัวและชุมชน 

 

สภาพชุมชนใกลเคียง 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะครอบครัวขยาย เปนสมาชิกครอบครัวมีมาแตเดิม มีปูยาตา

ยาย หรือญาติคนอ่ืน ๆ อาศัยรวมกับพอแมและลุกหลาน ซ่ึงเปนครอบครัวใหญมีประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ 

คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และรับจาง สวนใหญ

นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือเทศกาลทำบุญทางศาสนา 



๑๘ 

 

 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับจาง

ท่ัวไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน

คนเฉลี่ยตอครอบครัว ๕ คน 

 

สถานการณเส่ียงเส่ียง/ปญหาดานคุณธรรมของโรงเรียน 

 นักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รอยละ ๖๐ เกิดปญหา เชน การใชโทรศัพทในการเลนเกม การ

พูดจาไมสุภาพในการสื่อสารซ่ึงกันและกัน นักเรียนบางสวนมีปญหาดานพฤติกรรม เรื่องความรับผิดชอบ ขาด

ระเบียบวินัย ไมสนใจการเรียน การแตงกายไมถูกระเบียบ การใชจายฟุมเฟอย เปนตน  

 

ตอนท่ี ๓ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 

การกำหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ( ตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ ) 

 

คุณธรรม 

เปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

ผูบริหาร คร ู นักเรียน 

๑. มีวินัยท่ีด ี ๑. ปฏิบัติหนาท่ีตรงเวลา 

๒. พูดจาสุภาพ 

๑. มาทำงานและเขาสอน

ตรงเวลา 

๒.พูดจาสุภาพยิ้มรับไหว

นักเรียนเสมอ ๆ 

๑.เดินแถวไปเรียนเปน

ระเบียบ 

๒. พูดจาสุภาพ 

๒.มีความ

รับผิดชอบ 

นิเทศการสอนตามแบบ

กำหนดการ 

ชวยเหลืองานโรงเรียนดวย

ความเต็มใจ 

๑.ท้ิงขยะลงถังทุกครั้ง 

๒.ใชอุปกรณการเรียนอยาง

ประหยัด 

๓.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

ความพอเพียง ๑.ปดเครื่องใชไฟฟาเม่ือ

ไมใชงาน 

๒.ใชวัสดุอุปกรณให

คุมคา 

๑.ใชอุปกรณในการเรียน

การสอนอยางประหยัด 

๒.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

๑.รักษาความสะอาดเก็บ

ขยะโดยไมรอคำสั่งจากครู 

๒.ชวยเหลืองานโรงเรียน

ดวยความเต็มใจ 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ 

๑. การส่ือสารสรางความเขาใจ 

 โรงเรียนมีการประชุมกันระหวางผูบริหาร ครู นักเรียนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความตระหนักและ

ความเขาใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ใหทุกคนไดทราบถึงนโยบาย เปาหมายท่ีโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือใหทุกคนเกิด

ความตระหนัก และรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางตอเนื่อง ท้ังท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรม 

๒. การสรางแกนนำ 

 โรงเรียนคัดเลือกครุแกนนำ และนักเรียนแกนนำเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ แลวนำมาถายทอดใหกับเพ่ือนครู และนักเรียนทำ

หนาท่ีอบรมเพ่ือนครู และนักเรียนแกนนำ เปนทีมงานของโรงเรียนเพ่ือชวยใหการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนท่ีวางไว 

๓. ประชุมระดมสมอง 

 - การกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

 โรงเรียนใหทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก เพ่ือใหแตละกลุมรับรูวา

ตองปฏิบัติตนอยางไรบางในแตละดานเพ่ือมุงแกไขประเด็นปญหาท่ีกลุมไดคนพบ ดังนี้ 

 ๑. สำรวจและระดมความคิดของกลุมบุคคลแตละกลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมครู และกลุมนักเรียน 

 ๒. รวบรวมปญหาท่ีตองการแกไขและสาเหตุ จากขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ 

 ๓. จัดลำดับความสำคัญของปญหาท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน 

 ๔. เลือกปญหาท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน 

 ๕. รวมกันกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกท่ีตองการใหเกิดข้ึนและมีความสอดคลองกับปญหาและ

สาเหตุท่ีคนพบ 

 - การกำหนดคุณธรรมเปาหมาย 

 ๑. โรงเรียนสำรวจปญหาและระดมสมองของกลุมบุคคลแตละกลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมครู และ

กลุมนักเรียน เพ่ือคนหาคุณธรรมเปาหมายของโรงเรียน 

 ๒. รวบรวมปญหาท่ีตองการแกไขและสาเหตุ  

 ๓. จัดลำดับความสำคัญของปญหาท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน 

 ๔. รวมกันวิเคราะหคุณธรรมท่ีใชในการแกไขปญหาท่ีกลุมไดคนพบ 

 ๕. รวมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน เพ่ือใหแตละกลุมรับรูวาตอง

ปฏิบัติตนอยางไรบางในแตละดาน 

๔. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ 

 โรงเรียนมีการประชุมรวมกันระดมความคิด พิจารณา นำคุณธรรมเปาหมายมากำหนดพฤติกรรมบงชี้

เชิงบวกของท้ัง ๓ ฝาย มาจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนได ดังนี้ 



๒๐ 

 

ตารางคุณธรรมอัตลักษณ 

 

คุณธรรม 

เปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

ผูบริหาร คร ู นักเรียน 

๑. มีวินัยท่ีด ี ๑. ปฏิบัติหนาท่ีตรงเวลา 

๒. พูดจาสุภาพ 

๑. มาทำงานและเขาสอน

ตรงเวลา 

๒.พูดจาสุภาพยิ้มรับไหว

นักเรียนเสมอ ๆ 

๑.เดินแถวไปเรียนเปน

ระเบียบ 

๒. พูดจาสุภาพ 

๒. มีความ

รับผิดชอบ 

นิเทศการสอนตามแบบ

กำหนดการ 

ชวยเหลืองานโรงเรียนดวย

ความเต็มใจ 

๑.ท้ิงขยะลงถังทุกครั้ง 

๒.ใชอุปกรณการเรียนอยาง

ประหยัด 

๓.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

ความพอเพียง ๑.ปดเครื่องใชไฟฟาเม่ือ

ไมใชงาน 

๒.ใชวัสดุอุปกรณให

คุมคา 

๑.ใชอุปกรณในการเรียน

การสอนอยางประหยัด 

๒.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

๑.รักษาความสะอาดเก็บ

ขยะโดยไมรอคำสั่งจากครู 

๒.ชวยเหลืองานโรงเรียน

ดวยความเต็มใจ 

 

๒. การกำหนดวิธีการบรรลุเปาหมาย 

๒.๑ การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติการประจำป 

 มีการประชุมการวางแผนการดำเนินงานกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนสูการ

ทำงานปกติ ตามกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ และรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

จัดทำโครงการ และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรท่ีเสริมสรางคุณธรรมบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหนาท่ีชัดเจน พัฒนาครูแกนนำ พัฒนานักเรียนแกนนำ

เพ่ือเปนแกนนำในการดำเนินการ 

๒.๒ การเปนแบบอยางท่ีดี 

 ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนครู เปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนรวมงานและ

นักเรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตนใหเหมาะสมท้ังกาย วาจา ใจ เชน การแตงกายท่ีเหมาะสมกับ

กาลเทศะ การมีกิริยาวาจาท่ีสุภาพ มีความออนนอมถอมตน และยังประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี

ของศาสนา มีความซ่ือสัตยสุจริต เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมยิง่กวาประโยชนสวน



๒๑ 

 

ตน มีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา ซ่ึงเปนตัวอยางในการประพฤติปฏิบัติตน จนไดรับความไววางใจจากเพ่ือน

รวมงาน ผูบริหาร และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน 

๒.๓ การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม 

 มีการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ รมรื่น สะอาด สวยงามนาอยู ปลอดภัย เอ้ือตอ

การเรียนรู 

๒.๔ การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในช้ันเรียน 

 โรงเรียนใหครูผูสอนในรายวิชาพ้ืนฐานท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรม

จิตอาสา ใหบูรณาการคุณธรรม เชื่อมโยงสูเนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การ

ทำงานกลุม การทำโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระตามความสนใจ ผสมผสานกับการมีสวนรวมในการลงมือ

ปฏิบัติจริงผานโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 

 

๒.๕ การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

 โรงเรียนใหครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการบูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสูกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง

กิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู กิจกรรมแนะแนว ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน การฝกระเบียบแถว กิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา 

๓. โครงงานคุณธรรม 

คุณธรรมเปาหมาย โครงงาน ผูรับผิดชอบ 

คุณธรรมท่ี ๑มีวินัยท่ีดี ๑. รด. จิตอาสา 

๒. มารยาทไทย 

นายประดิษฐ  จำปาไชย 

นางไพเราะ สิงหวงษ 

คุณธรรมท่ี ๒ มีความรับผิดชอบ ๑. ธนาคารขยะ นางสาวจันทรจิรา คำเขียว 

คุณธรรมท่ี ๓ ความพอเพียง ๑. โสมพิทยรอยใจ สานสายใยสู

ชุมชน 

นายธวัช ธาตุทอง 

 

๔. เครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนสูเปาหมาย 

- การส่ือสารสรางความเขาใจท้ังโรงเรียน เพ่ือใหทราบเปาหมายและทิศทางการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร ครู และผูเก่ียวของ เพ่ือสรางความตระหนัก และความ

เขาใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหทุกคนรับทราบนโยบาย เปาหมายท่ีโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือใหทุก

คนเกิดความตระหนัก และรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

- การสรางแกนนำ (ครู - นักเรียน) เพ่ือเปนผูนำในการขับเคล่ือนไปสูเปาหมาย 

 โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แลวนำมาถายทอดใหกับเพ่ือนครูและทำหนาท่ีอบรมเพ่ือนครูในโรงเรียน และคัดเลือกนักเรียนแกนนำเขารับ



๒๒ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม เพ่ือนำมาขยายผลใหกับเพ่ือนๆ โดยมีครูแกนนำเปนทีมงาน

ของโรงเรียนท่ีชวยใหการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหดำเนินไปตามเปาประสงคของโรงเรียน 

- การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผูนิเทศ 

 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอยางสม่ำเสมอ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเปนทางการ ผูบริหาร 

หัวหนางานแตละฝาย หัวหนาสายชั้น และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูนิเทศใหขอเสนอแนะในการ

ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของและรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติงาน รวมกันแกปญหา ทำใหไดองคความรูมาใช

ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณใหบรรลุเปาหมาย และไดรับการนิเทศติดตามจากนิเทศอาสา มูลรนิธิยุวสถิ

รคุณ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ อยางตอเนื่อง สรางขวัญและกำลังใจใหกับ

โรงเรียน ทำใหไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงานของโรงเรียน เชน การจัดทำคุณธรรม

เปาหมาย คุณธรรมอัตลักษณโดยใชกระบวนการมีสวนรวม การใชโครงงานคุณธรรมของนักเรียนเปนเครื่องมือ

ขับเคลื่อนคุณธรรม ทำใหครูเกิดความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนาไปสูโรงเรียนคุณธรรมไดอยางชัดเจน  

- การสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบตาง ๆ 

 การสงเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเก่ียวของกับกลุมบุคคลท้ังในโรงเรียน ครอบครัว

และชุมชน ตองเปนแบบอยางท่ีดีใหนักเรียนเห็นเชิงประจักษ โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรง 

ดวยการคัดสรรเลือกนักเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี มีการประกาศยกยอง ชื่นชมมอบเกียรติ

บัตรและกระตุนใหเกิดการเปนแบบอยางท่ีดีดวยการสงเสริม สนับสนุน เชิดชู ยกเปนตัวอยางใหสาธารณชน 

รับรูการทำดี และจัดนิทรรศการใหนักเรียนไดนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- การสรางกลไกการมีสวนรวม 

 ผูบริหารใหโอกาสทุกกลุมมีสวนรวมในการใหขอมูล คำแนะนำ ใหโอกาสรวมทำ รวมแกไขปญหาและ

รวมชื่นชมความสำเรจ็ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อน

กิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบตาง ๆ โดยใชแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนำไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนอยางยั่งยืน รวมท้ังมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนรวมกันทำโครงงาน

คุณธรรมในชั้นเรียน ซ่ึงเปนโครงงานท่ีนักเรียนรวมกันคิด รวมกันเลือก รวมกันทำ ทุกคนมีสวนรวมลงมือ

ปฏิบัติจรงิ ใหครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูและแผนงาน โครงการหรอืกิจกรรมของโรงเรียน ท่ีทำอยูให

ขับเคลื่อนไปสูคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด ท่ีสะทอนคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

- การทบทวนหลังการปฏิบัติการ : AAR 

 โรงเรียนไดทบทวนวิเคราะหหลังการปฏิบัติงาน ( After Action Review ) ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใชโครงงานท่ีนักเรียนรวมกันคิด รวมกันเลือก รวมกันทำการบูรณา

การคุณธรรมสูการจัดการเรียนรูและแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน เปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณธรรม ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โรงเรียนไดสรุปผลท่ีเกิดจากการ

ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใชในการพัฒนาคุณธรรมอัต



๒๓ 

 

ลักษณของโรงเรียนปจจัยสูความสำเร็จ จุดดีจุดดอยท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือประโยชนในการนำไปใชจริง

ในครั้งตอไป 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู 

 จากการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท้ังโรงเรียนโดยใชโครงงานคุณธรรม กิจกรรมคุณธรรม

การบูรณาการคุณธรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนท่ีทุกคนมีสวน

รวมในการลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำ

ใหเกิดองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใชในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน โรงเรียนไดจัด

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานในโรงเรียน และไดมีการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน 

เอกสาร แผนพับ นอกจากนี้โรงเรียนไดนำเสนอผลงานโครงงานท่ีเปนแบบอยางสูสาธารณะ 

 การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกัน

นำมาพัฒนาตอยอดไดอยางตอเนื่อง การมีสวนรวม การสรางเครือขาย การไดรับการยกยองชมเชย ทำใหเกิด

ความภาคภูมิใจ 

- การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใชการสังเกต การสอบถาม การทำ AAR 

ประเมินเชิงประจักษ และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบวา ผูบริหาร ครู มี

พฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดี 

แตในสวนของนักเรียนพบวามีนักเรียนบางสวนยังไมไดผลตามเปาหมาย มีนักเรียนมาโรงเรียนไมทันเขา 

- การประชาสัมพันธ 

 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธวิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเปนประโยชนตอ

เครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมใหกับ

นักเรียน ดังนี้ 

 ๑. จัดประชาสัมพันธใหขอคิดดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม เรื่องเลาเราพลังความดี จัดกิจกรรมหนา

เสาธง ประชาสัมพันธเสียงตามสายในโรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลนตาง ๆ 

 ๒. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไวในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

 ๓.นำเสนอผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และจัดนิทรรศการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกลุมโรงเรียนเครือขาย 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

๔. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาการศึกษาออนไลน 

(ITA Online) 

 

ชื่อโครงการ คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

สนองประเด็นยุทธศาสตรโรงเรียน ขอท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขอท่ี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรุงนิรันดร   โพธิ์เพชรเล็บ 

ลักษณะโครงการ   (  )   โครงการใหม (    )   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หลักการและเหตุผล 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดดำเนิน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื ่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเปนกลยุทธที ่สำคัญในการปองการการทุจริตเชิงรุก และเกิดการปองกัน

ประเด็นเสี่ยงหรือชองทางที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทัน

การณ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อันจะเปนการแกไขปญหาการ

ทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อใหหนวยงานนำขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ปองกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีกรอบการประเมินใน ๑๐ ตัวชี้วัด คือ ๑) การปฏิบัติหนาท่ี ๒) 

การใชงบประมาณผิด ๓) การใชอำนาจ ๔) การใชทรัพยสินของราชการ ๕) การแกไขปญหาการทุจริต ๖) 

คุณภาพการดำเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน ๙) การเปดเผยขอมูล 

และ ๑๐) การปองกันการทุจริต 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เปนสถานศึกษาท่ีตองมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อีกท้ังยังเปน

นโยบายของผูบริหารในทุกระดับ จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน และเสริมสราง

วัฒนธรรมและคานิยมใหกับบุคลากร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมใหกับผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจางปฏิบัติงาน

อยางซ่ือสัตยสุจริต 



๒๕ 

 

เปาหมาย 

     ดานปริมาณ 

        -  ผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจาง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จำนวน ๑๑๖ คน  

     ดานคุณภาพ 

        -  ผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจาง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม มีวัฒนธรรมและคานิยมในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

 

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินการ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ก.ค. 

๖๓ 

ส.ค. 

๖๓ 

ก.ย. 

๖๓ 

ต.ค. 

๖๓ 

๑. วางแผนจัดทำโครงการและเสนออนุมัต ิ -     กลุมอำนวยการ 

๒. แตงตั้งคณะทำงาน -     กลุมอำนวยการ 

๓. ประชุมชี้แจงแกบุคลากร เจาหนาท่ี และ

ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

- 
    กลุมอำนวยการ 

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานสถานศึกษา 

- 

    กลุมอำนวยการ 

๕. เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู IIT ใหผูมีสวนไดสวน

เสียภายในเขามาตอบ 

๕๐๐ 

    กลุมอำนวยการ 

๖. เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู EIT ใหผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอกเขามาตอบ 

๑,๐๐๐ 

    กลุมอำนวยการ 

๗. ดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT ๕๐๐     กลุมอำนวยการ 

๘. ปรับปรุงหนาเว็บไซตและตอบ OIT -     กลุมอำนวยการ 

๙. ตรวจสอบหนาเว็บไซตและดำเนินการ

รายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- 
    กลุมอำนวยการ 

๑๐. ประกาศผล ITA -      

รวม ๒,๐๐๐      

 

 



๒๖ 

 

งบประมาณ/สถานท่ีดำเนินการ 

 สถานท่ี      โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 งบประมาณ ๒,๐๐๐  บาท 

 

รายละเอียดงบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว    เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      เงินรายไดสถานศึกษา    เงินอ่ืน ๆ เงินสนับสนุนจาก สพม.๒๐ 

 

รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดการใชงบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

๑ ตอบ IIT - คาวัสดุ/อุปกรณ กระดาษ ๕๐๐ 

๒ ตอบ EIT - คาวัสดุ/อุปกรณ 

- คาเดินทางประสานผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
๑,๐๐๐ 

๓ ตอบ OIT - คาวัสดุ/อุปกรณ กระดาษ ๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐ 

 

การวัดและประเมินผลสำเร็จ 

ตัวบงชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

๑. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด ๑๐๐% ทุกกิจกรรม 

ขอมูลการดำเนินงาน 

เชิงประจักษ 

เกณฑการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วดั

ของ ITA 

๒. ผลการประเมินมีคาคะแนน ๘๕ คะแนน

ข้ึนไป หรืออยูในระดับ A ข้ึนไป 

ผลการประเมินจาก 

สพม.๒๐ 
ระบบ ITA Online 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ๑. โรงเรียนเรียนน้ำโสมพิทยาคม ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

สถานศึกษาในระดับ A 

๒. โรงเรียนเรียนน้ำโสมพิทยาคม มีการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

สถานศึกษา ไมมีผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
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