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คำนำ 
   แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการดำเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ใน
กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-
2564)  ซึ ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตสำนึกให้มวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) 
ปราบปรามการทุจริต 
   แผนปฏิบัต ิการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลใน
สถานศึกษา และโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระสำคัญ 
คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอ สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 นำเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

  ๑. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๒. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 ๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ (ITA Online) 
   ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 
    ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ
รณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์ รัปชันเป็นปัญหาที่
นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทย
นั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ  ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบ
ทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
   สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่
ดั้งเดิมและมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของ
ข้าราชการจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของ
ข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การ
ทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพ
ของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการ
ทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่
สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของ
รัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู ้ติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ 
   จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ปี 2557 และปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทย
ได้คะแนนการประเมิน 35 คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และ
ในปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 



 

 

   แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม
เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่
สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต  มีกลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้าน
ป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้ อย่างเท่าทันและมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส ร ้ า ง ส ั ง ค ม ท ี ่ ไ ม ่ ท น ต่ อ 
การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
   นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิ
บาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  



 

 

   ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการ
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 
5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 
เพื ่อสร้างองค์ความรู ้และกระบวนการเรียนรู ้ที ่เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน
อนาคต ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน) และ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุก
โรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจ
อย่างโปร่งใส อีกท้ังยังมีการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสร้างกลไกและ
กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริ ต สอดคล้อง
แนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ
สร้างเครือข่าย  
    เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



 

 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
    โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื ่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อมูลของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา     
สภาพทั่วไป 

   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจำตำบล ในปีการศึกษา 2524  ผู้ริเริ่มและวิ่งเต้นในการจัดตั้งโรงเรียนมีนายผ้าง สำลีพันธ์ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองฉนวน ได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียน ผ่านอำเ ภอไป
จังหวัด   จังหวัดจึงสั่งให้ นายผ้าง สำลีพันธ์   หาสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ทั้งหมด
ไม่ต่ำกว่า  35  ไร่    ในที่ประชุมได้ตกลงกันว่าจะต้องเอาที่ซึ่งเป็นป่าสงวนของหมู่บ้าน  ซึ่งนายประพิศ ณ นคร  
ได้ทำเรื่องสงวนไว้เพื่อสร้างวัด โรงเรียน ป่าช้า หรือแล้วแต่ทางราชการจะประสงค์ทำอะไร  ซึ่งมีเนื้อที่
ทั้งหมด  300  ไร่  แต่ที่ส่วนนี้ราษฎรได้บุกรุกเข้าทำสวนยางพาราหมดแล้ว    นายจิตร ส้มเกลี้ยง 
นายประสิทธิ์ ส้มเกลี้ยง และนายโสภา ไกรสิทธิ์  ได้แสดงความจำนงจะยกที่ดินส่วนที่ตนเข้าไป
ครอบครองเพ่ือทำประโยชน์ให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน ซึ่งจะให้เป็นเนื้อที่  35  ไร่  แต่ที่ดินส่วนนี้ไม่
สามารถจะโอนกรรมสิทธิ์กันได้เพราะเป็นที่สงวนหวงห้ามของกรมป่าไม้   นายผ้าง  สำลีพันธ์  จึงได้
ทำเรื่องร้องเรียนไปยังป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  ป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  จึงทำเรื่องให้ นายผ้าง 
สำลีพันธ์ , นายเติม หงส์ทอง   และนายสมบูรณ์  คุณสนอง  นำเรื่องไปกรมป่าไม้ที่กรุงเทพมหานคร  
เพื่อขออนุมัติจากกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์จึงอนุมัติให้ใช้ที่ดิน 35 ไร่  เป็นสถานที่สร้างโรงเรยีนได้  
เมื่อได้สถานที่แล้วทางจังหวัดจึงทำเรื่องเพ่ือขออนุมัติเปิดโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาให้ทันใน   
ปี 2524  แต่ทางกรมสามัญตอบมาว่าโครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในเขตอำเภอเวียงสระ
ไม่มีในปีนี้  ไม่สามารถจะอนุมัติให้เปิดได้  นายผ้าง สำลีพันธ์ กับคณะได้กลับมาทำเรื่องใหม่ สำรวจ
ความต้องการของประชาชน และสำรวจรายชื่อเด็กที่จะเรียนต่อส่งไปยังจังหวัด เพื่อนำส่งกรมสามัญ  
และอีกชุดหนึ่งนำไปให้  นายบัญญัติ     บรรทัดฐาน  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   รับปากว่าจะช่วยเหลือ  อยู่มาไม่นานกรมสามัญศึกษา
คำสั่งให้เปิดโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนวน  
อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี   



 

 

โรงเรียนได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524  โดยมีศกึษาธิการอำเภอเวียงสระ 
เป็นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาวันที่  20  พฤษภาคม 2524  จังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้ 
นางสาวทิพวรรณ   หวานแก้ว   อาจารย์ 1  โรงเรียนเวียงสระ มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา   และได้มีคำสั่งส่งตัว นางสาววันดี  ชาลก  ตำแหน่งครู 2  โรงเรียนเวียงสระมาช่วยราชการเป็น
การภายใน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีจำนวนนักเรียนในวันเปิดเรียน 66 คน เป็นนักเรียนชาย 36 คน 
และนักเรียนหญิง 30 คน 



 

 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

อักษรย่อ     ค.ว. 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

           

 

 

 

 
 

 
     “พระพุทธรูปปางลีลา” 

 

สีประจำโรงเรียน    “ฟ้า-แดง” 

 

ธงประจำโรงเรียน 

 

 
 
 
 

 



 

 

ที่ตั้งและแผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ล ักษณะท ี ่ ต ั ้ ง   โ รง เร ี ยนคลองฉนวนว ิทยาต ั ้ งอย ู ่ ใน เขตตำบลคลองฉนวน อำ เภอเว ี ยงสระ                                          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี        เป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ  สวนยางพารา 
   ทิศใต้   สวนยางพารา 
   ทิศตะวันออก  วัดสามัคคีธรรมาราม 

ทิศตะวันตก  สวนยางพารา 

สภาพพื้นที ่เป็นที่ราบเนินสูง ประขากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน นางนฤดี   ตุลารักษ์ 
 

 
 

ไปบา้นควนสงู ถนนซอยบา้นปากกา 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองฉนวน วดัสามคัคีธรรมาราม 



 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  นายมนตรี   ด้วงกูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ   นางพิศลดา   แสงระวี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    นายสุวัฒน์   เพ็งสกุล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ 

การติดต่อสื่อสาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  085 - 0697789 
ฝ่ายวิชาการ   089 - 2875249 
ฝ่ายงบประมาณ    083 - 0951227 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   088 - 7523946 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล   083 - 3971518 

Website :    http://www.kcnvit.ac.th     
E-mail :    KCN_Vit@yahoo.com 
Facebook :   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูอ้  านวยการโรงเรยีนคลองฉนวนวิทยา ภาคีเครือขา่ย 

กลุ่มบรหิารงาน
วิชาการ 

กลุ่มบรหิารงาน
บคุคล 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

กลุ่มบรหิาร 
งานทั่วไป 

-งานบริหารวิชาการ 
-งานแผนงานบริหาร
วิชาการและระบบการ
เรียนรู้ 
-งานระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนา
และคุณภาพการศึกษา 
-งานวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
เรียน 
-งานทะเบียนและ
บริการทางวิชาการ 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

-งานบริหารงาน

บุคคล 

-งานพัฒนาบุคลากร

และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพปฎิบัติ

ราชการ 

-งานการรักษาวินัย

และออกจาก

ราชการ 

-เวรยามรักษาความ

ปลอดภัย 

-งานสวัสดิการ 
 

-งานบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 
-งานการเงินและ
บัญชี 
-งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
-งานพัสดุ 
-งานแผนงาน
งบประมาณ 
 

-งานธุรการ 
-งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
-งานเวรรักษาการณ์ 
 

-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริม
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
-งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานส่งเสริม 
พัฒนาป้องกัน 
แก้ปัญหานักเรียน 
-งานส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 
-งานมาตรฐาน
ด้านยาเสพติด 
 

งานอ านวยการ งานกิจกานักเรยีน 
และกิจกรรม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและเพศ ปีการศึกษา 2564 
 

ตำแหน่ง จำนวนคน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร - 1 1  
คร ู 3 9 12  
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - -  

รวมข้าราชการครู 3 10 13  
พนักงานราชการ - - -  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - - -  
ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 3 - 3  
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) - 1 1  
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 1 1  
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) - - -  

รวมบุคลากรทางการศึกษา 3 2 5  
รวมทั้งสิ้น 6 12 18  

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ( ข้อมูล 17  พ.ค. 2564 ) 
 

ที ่ ชั้น จำนวนนักเรียน รวม จำนวน
ห้อง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 ม. 1 35 15 50 2  
2 ม. 2 20 13 33 2  
3 ม. 3 15 20 35 2  

รวมนักเรียน ม.ต้น 70 48 118 6  
4 ม. 4 10 15 25 2  
5 ม. 5 10 17 27 2  
6 ม. 6 9 13 22 2  

รวมนักเรียน ม.ปลาย 29 45 74 6  
รวมทั้งสิ้น 99 93 192 12  

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
         ในปี 2565  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
    สมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
    ศาสตร์พระราชา 
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ เพ่ือมุ่งสู่อาชีพ 
5. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการและการเรียนรู้ 
7. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 
8. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
นักเรียน  : 1.  มีนิสัย  ใฝ่รู้  รกัการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                             คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             เพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ 

    2.  มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                             พอเพียง และศาสตร์พระราชา 

    3.  มีคุณภาพเป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
    4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์   จิตสาธารณะ 
    5.  มีสมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

ครู  :      6.  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร :  7.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
                   บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียน :   8.  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

 
 
 



 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มารยาทงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อัธยาศัยดี มีทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   

 
 

 
 



 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
    โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 3. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นที ่2  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ

การมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา
เพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

ฝ่ายงาน บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม 2565 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การ     
สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬา
อาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นส่วน
หนึ ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน  
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 
2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียงและ 5) จิตสาธารณะ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
ดำเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียน
สุจริต 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  



 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทจุริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานในโรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3 .1 .1  ผ ู ้ บร ิหาร  ข ้ าราชการคร ู  บ ุคลากรทางการศ ึ กษา และน ัก เรี ยนโรง เร ี ยน 

คลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

3.1.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ

หน่วยงานได้ 

3.1.3 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานใน

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
ผู ้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามี

คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร 

และการจัดการของหน่วยงาน มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน

วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหาร และการจัดการของหน่วยงานได ้

ร้อยละ 100 

2. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหาร และการจัดการของหน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 

3. ค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดนิ” 
-เยาวชนตน้กลา้สุจริต 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้ร ับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้นำเยาวชน ไมท่นต่อ
การทุจริต 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้ร ับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100 

5. บริษัทสร้างการด ี ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้ร ับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100 

6. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้ร ับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 70 

7. การถอดบทเรียน(Best 
Practice) ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

8. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้ร ับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100 

9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 



 

 

10. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อ
ป้องกันการทุจริต)  

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

 
 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ที ่

กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1 /2564 ภาคเรียนที ่2 /2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

1 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

2 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”       ✓ ✓ ✓    

4 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำ
เยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 บริษัทสร้างการดี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

7 
การถอดบทเรียน(Best Practice)ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 
กิจกรรมสื ่อสร ้างสรรค์  สร ้างค ่านิยม
ซื ่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื ่อป้องกันการ
ทุจริต)  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   10,000 บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ - บาท 
 6.3 เงินสนับสนุน  - บาท 
  รวมงบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
ที ่ กิจกรรม/รายการรายละเอียด 

เงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารการประเมิน 

- 500 500 1,000 

น.ส.ประภากร คงจันทร ์

2 ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมแกนนำป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในการ 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการ
ของหน่วยงานได ้

- 500 500 1,000 

3 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- เยาวชนต้นกล้าสุจริต 
- จดัทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- เชิญวิทยากรในการอบรม 
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 

1,000 500 500 2,000 

4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน 
ไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในโรงเรียน 

- - 500 500 



 

 

5 บริษัทสร้างการดี 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- ดำเนินงานกิจกรรมและจัดทำผลิตภณัฑ ์
บรษัิทสร้างการดี จำนวน 12 บริษัท 
- จัดกิจกรรมนำเสนอผลติภณัฑ์ในบริษัทสร้างการด ี

- - 3,000 3,000 น.ส.ประภากร คงจันทร์
น.ส.สุดารัตน์ จีนเจียง 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการรายละเอียด 

เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

6 กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)- 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในโรงเรียน  

- - 500 500 

น.ส.ประภากร คงจันทร ์
7 การถอดบทเรียน(Best Practice) ของ

ผู้บริหารและครูผู้สอน 
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน(Best Practice) ของ
ผู้บริหารและครผูู้สอน 

- 500 - 500 

8 กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- - - - น.ส. สชุาดา เพชรสุก 

น.ส.ประภากร คงจันทร ์
9 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 

- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารนวตักรรม 1 โรงเรยีน 1 นวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

- - 500 500 

น.ส.ประภากร คงจันทร ์

10 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)  
- จัดทำแผน/คูม่ือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อุปกรณ์ในการสร้างภาพยนตรส์ัน้ 

- 500 500 1,000 

น.ส. นชุสรา สายชล 

รวม 1,000 2,500 6,500 10,000  
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเร ียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้ร ับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 

- การสอบถามความพึง
พอใจ  
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินกิจกรรม 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ 100 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานได้ 
ร้อยละ 70 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

8. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีคุณธรรม 

จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ 
8.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามรถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ

หน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงาน 
8.3 มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพ 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
 1) ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามที่
มอบหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจากการประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผิดพลาด 
 2) ความเสี่ยงด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความจำกัด เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์
โรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดเวลา มีความล้าช้า และบาง
กิจกรรมอาจไม่ได้ดำเนินการ 



 

 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ในส่วน
ของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และบูรณาการการ
จัดกิจกรรมรว่มกัน เพ่ือให้โครงการประสบความสำเรจ็ 

 
 

 
 



 

 

 
 


