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รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

งบประมาณ 2563  

 

โครงการโรงเรียนสุจริต  

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
ในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ” 
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โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
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1.ความเป็นมา 
 โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิต

สาธารณะ 

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้ดำเนินงานตามปฏิญญา

โครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน 

คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิด

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ดังแผนภาพ 

 

 
แผนภาพคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต 
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2. กลุ่มเป้าหมาย 

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

 - นักเรียน จำนวน 187 คน  

 - ผู้บริหาร  จำนวน 1 คน  

 - ครู   จำนวน  16 คน 

3.ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

4.กิจกรรมที่ดำเนินการ 

  1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 

 and Transparency Assessment : ITA)ระดับสถานศึกษา 

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

 3) ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  

 4) บริษัทสร้างการดี  

 5) การถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอน และ 1 โรงเรียน 1 

 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต  

 6) กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

 7) สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สั้น )  
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา 
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1. ความเป็นมา 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื ่อว่า  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็น
ธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับ 
การป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การรับ
สินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจ
เกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน
ลักษณะดังกล่าวก็จะทำ ให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้
เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี  และได้รับเสียงสะท้อนว่าการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มี
การปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
กำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่า
เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื ่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดย
มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time 
system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของ
ประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการ
ประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการ
สื ่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู ้ว ่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร  และการดำเนินการ
ดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วม
กระบวนการประเมินด้วย 
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2. เป้าหมาย 

 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 20 คน 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 20 คน 

3. วิธีดำเนินการ 
 สพท. ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจำแนกขั้นตอนการ
ดำเนินการต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน และ 
(3) ช่วงสรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
พอสังเขป ดังนี้ 
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ระดับสถานศึกษา 
 1) สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแล
ระบบของสถานศึกษา ดังนี้ 
 – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
 – นำเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 – ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
 – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
 – กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ผ่านทางระบบ ITA Online 2020 
ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 - ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จำนวน 1-2 คน 
 - จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 เพื่อนำมาใช้คำนวณจำนวน
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 
 - จำนวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือนำมาใช้คำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)(สพท. อาจดึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลมาเป็นฐานในการคำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ทั้งสองแบบ) 
3) สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
 สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคำถามของแบบสำรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
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4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ตัวช้ีวัดการประเมิน 
ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มี
ต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนได้คะแนนร้อยละ 29.57 จากสัดส่วน
คะแนนร้อยละ 30 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนได้คะแนนร้อยละ 29.03 จากสัดส่วนคะแนนร้อยละ 
30 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริตซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนได้คะแนนร้อยละ 35.50 จากสัดส่วนคะแนนร้อยละ 40 
 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ไดค้ะแนน ITA 94.10 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
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ผลลัพธ์ 

 
 1) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ไดค้ะแนน ITA 94.10 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 2) การดำเนินงานของสถานศึกษามีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ จึงทำให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายนอกไม่สะดวกในการทำแบบประเมิน 

6. ข้อเสนอแนะ  

 ดำเนินการงานของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

IIT
29.57

EIT
29.03

OIT
35.5

ผลคะแนนการประเมิน

IIT EIT OIT
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ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  

และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
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1. ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งได้บูรณาการให้กับสถานศึกษาปลูกจิตสำนึก
ให้กับนักเรียน มีความรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และยึดมั ่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เกี ่ยวข้อง มีบทบาทใน
กระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติ การพัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ดำเนินการใน
โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อให้นักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของกิจกรรมในการ
ร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคมทั้งยังเป็นต้นแบบในการทำความดี  โดยผ่านกระบวนการทำงานเป็น
กลุ่ม เป็นผู้นำในการทำความดี ดูแลการสร้างความดีของเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน 
มีระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนๆ นักเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด การ
ปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงาน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือนำไปสู่การสร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตและเป็นผู้มีทักษะในการดำรงชีวิต มีภูมิคุ ้มกันที่ดีอันจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต 

2. เป้าหมาย 

 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จำนวน 5 คน 

3. วิธีดำเนินการ 
 ระดับสถานศึกษา 
 1) คัดเลือกนักเรียนและชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคู่ มือการจัดกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อยและ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) และคำ สั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสำ หรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 
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 2) ส่งคำสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 3) ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เข้ารับการอบรม เพื่อให้
ทราบแนวปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
 4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไปดำเนินการตามบทบาท
หน้าที่ที่กำหนด 
 5) สรุปและรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย จำนวน 5 คน ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการ ปปช.สพฐ. น้อย ประกอบด้วย  

นาย  นพวงศ์        คม   ประธานกรรมการ 

นาย ธนาวุฒิ  เพชรบริสุทธิ์  รองประธานกรรมการ 

นาย พจนารถ  ศรีสุขใส   กรรมการ 

นางสาว ธารารัตน์   สุขแก้ว   กรรมการ 

นางสาว สุนิษา  ไชยรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 เพ่ือดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ดังนี้  
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 1) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 
 2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 3) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 4) เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
 5) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียนชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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 ผลลัพธ์ 
 1) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง 
 2) การดำเนินงานของสถานศึกษามีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ยังไม่กล้าติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  

6. ข้อเสนอแนะ  

 ส่งเสริมให้คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทอย่างเข้มแข็ง 
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ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
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1. ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมี
ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ใน 3 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการป้องกัน 
ด้านการปลูกฝัง 
 ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดี
ของแผ่นดิน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ครูมีแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน“คนดีของ
แผ่นดิน” และใช้กิจกรรมในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่ง
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์
เชิงบวกในการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
ความคิด และทำให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 

2. เป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 ระดับสถานศึกษา 
 การดำเนินการจัดอบรมให้จัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจาก 1) เคารพ
ธงชาติ 2) ไหว้พระ สวดมนต์ หรือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 3) กล่าวปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต จากนั้นจึงดำเนินการอบรมตามตารางการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
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4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการป้องกันการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

 ผลลัพธ์ 
 นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากการเข้าร่วม
กิจกรรม การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายของแต่ละช่วงชั้น โดยนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 ในการทำกิจกรรมนักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำในระยะสั้น  

6. ข้อเสนอแนะ  
 การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัทสร้างการดี 
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1. ความเป็นมา 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของทุก
ภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ในมาตรการที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรการที ่3 การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูก ปลุก ปรับเปลี่ยน
ฐานความคิด เร่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง คนด ีเน้น
ให้ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมท่ีมีเสถียรภาพสามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง และสุจริตอย่างยั่งยืน 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อป้องกัน
ปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล เป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรงมีกริยา
มารยาท รู้จักการทำมาหากิน สร้างชีวิตให้รุ ่งเรืองขึ ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดี สร้าง
ความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้
มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ ่งจะส่งผลให้เยาวชนที ่ผ่าน
กระบวนการ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติ
ในทางท่ีถูก 

2. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร คร ูนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 1) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
  - คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู ้ที ่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จำนวน 3-9 คน 



23 
 

  - คณะกรรมการกลั ่นกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่พัสดุ เจ้าหน้าที ่การเงิน ครู 
จำนวน 3-5 คน และนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
  - คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโครงการและ
ตัวแทนนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการจำนวน 5-9 คน 
 2) คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำแผนดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ 
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 3) กำหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การบันทึกการปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล 
 5) หุ้นส่วนดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างที่กำหนด นำเสนอสถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 
 6) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม
ตามแบบตารางวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.01) 
 7) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.02) 
นำเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองความเป็นไปได้ของโครงการ 
 8) ครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 9) คณะกรรมการกลั่นกรองแจง้มติผลการพจิารณาเพ่ือให้ผู้อำนวยโรงเรียนอนุมัติ 
 10) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ความยินยอมตาม
แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.03) 
 11) นักเรียนดำเนินการยืมเงินดำเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน(แบบ สก.04) 
 12) นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามแบบที่กำหนดได้แก่ 
  - แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05) 
  - บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน (แบบ สก.06) 
  - ใบสำคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.07) 
  - แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08) 
  - แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.09) 
  - แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.10) 
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 13) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ 
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.11)แและคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา (แบบสก.12) 
 14) ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อสรุปงบดุลการดำเนินงานในรอบปี 
 15) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 กิจกรรมบริษัทสร้างการดีท ี ่จ ัดให ้ก ับนักเร ียน  มีน ักเร ียนสนใจทำสิ ่งประดิษฐ ์จาก 
ขวดน้ำพลาสติก ซึ่งนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ 

 ผลลัพธ์ 
 1) นักเรียนได้ต่อยอดอาชีพเดิมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับผลิตภัณฑ์ /สินค้า เช่น 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปขยะทองคำ การปรับโฉมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
 2) นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ ผู้ผลิต  
ผู้จำหน่ายควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงต่าง ๆ 
 3) นักเรียนมีวิถีชีวิตเป็นคนสุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ จึงให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การผลิตสินค้ายังไม่
มีคุณภาพเท่าที่ควรและมีจำนวนน้อย  
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6. ข้อเสนอแนะ  

 ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือที่ดียิ่งข้ึน 
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1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

การต่อต้านการทุจริต 

การถอดบทเรียน(Best Practice) 

ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
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1. ความเป็นมา 

 การจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่
เป็นระบบมีการบูรณาการและมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งในกระบวนการอาจมีผลงานนวัตกรรม วิธีการ
เฉพาะกรณีหรือคุณลักษณะเฉพาะหรืออ่ืนเป็นส่วนประกอบแต่ต้องเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการ
สนับสนนุและส่งผลสำเร็จที่เป็นเลิศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1. ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 
5.จิตสาธารณะ 
 ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนคิดขึ้นเพ่ือปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและประสบความสำเร็จบุคลากรใน
โรงเรียนนำกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน  (Best 
Practice) และการสร้างนวัตกรรม1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื ่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู ้เกี ่ยวข้องและสนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

2. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร และครู โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 1) ค้นหาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)โดยการวิเคราะห์ตาราง 

 
 คำอธิบาย ตารางวิเคราะห์ (Best Practice) 
 สดมภ์ที่ 1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ/สำเร็จระบุชื่อและลักษณะของผลงาน (สื่อ, กระบวนการ, 
รูปแบบ) 
 สดมภ์ที่ 2 ข้อมูลที่ยืนยันความสำเร็จ ระบุเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยที่ยืนยันความสำเร็จ
ของผลงาน/นวัตกรรม (ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนสุจริต) 
 สดมภ์ที่ 3 วิธีการทำ/ปฏิบัติ (How to) อธิบายวิธีการทำ/กระบวนการผลิต/กระบวนการ
ดำเนินงาน โดยระบุกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงานอย่างร้อยรัดตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบผลสำเร็จ 
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ขั้นตอนการค้นหานวัตกรรม 
 2) ขั้นการนำเสนอผลงานควรจัดทำตามรูปแบบ 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  2.1) ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
   - เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่
   จัดทำผลงาน/นวัตกรรม 
   - แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึง
   แนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบวิธีการฯลฯที่นำมาใช้ในการออกแบบ 
   ผลงานหรือนวัตกรรม 
  2.2) จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
  Practice) 
   - จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรม 
   - เป้าหมายระบุจำนวนผลงาน/นวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ 
   ผลงาน/ นวัตกรรม 
  2.3) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
   ระบุกระบวนการ หรือ วิธีการในการผลิตการนำไปใช้และการพัฒนาผลงาน
   โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (โดยนำ
   วิธีการดำเนินงานมาจากสดมภ์ที่ 3 จากตารางวิเคราะห ์) 
  2.4) ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
   บรรยาย ขยายความมาจาก สดมภ์ที ่1 และสดมภ์ที่ 2 จากตารางการ 
  วิเคราะห์ ในข้อ 1) 
  2.5) ปัจจัยความสำเร็จ 
   ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ
  ตามจุดประสงค์ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/ 
  นวัตกรรม 
  2.6 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
   สิ่งที่ได้เรียนรู้ค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม อาจจะ
  เป็นการค้นพบวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบที่เกิดข้ึนใหม่ 
  2.7 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
   ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
  นวัตกรรม และการยกย่องชมเชยรางวัลที่ได้รับ 
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  2.8) เงื่อนไขความสำเร็จ 
   ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงาน/นวัตกรรม ไปใช้ 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 1) การถอดบทเรียน(Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
  ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ส่งผลงานถอดบทเรียน(Best Practice) วิธีปฏิบัติที่ดีในการ
ต่อต้านทุจริตและได้ทำการคัดเลือกในระดับสถานศึกษาเพื่อส่งเข้าคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 
   ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ชื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ KCN 
STYLE คุณธรรมสร้างคน ต้านทุจริต  
 2) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
  ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ส่งผลงานนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตและได้ทำการ
คัดเลือกในระดับสถานศึกษาเพ่ือส่งเข้าคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
   ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ชื่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาผ่านสื ่อภาพยนตร์สั ้น เพื ่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้รูปแบบ  KCN STYLE  
MODEL                        
 ผลลัพธ์ 
 การถอดบทเรียน(Best Practice) วิธีปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านทุจริตและนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริตที่เข้มแข็ง เนื่องจากปลูกฝัง
และส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทำให้นักเรียนได้เข้าถึง
และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในโครงการอาจมีไม่เพียงพอ 

6. ข้อเสนอแนะ  
 ปฏิบัติการถอดบทเรียน(Best Practice) วิธีปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านทุจริตและนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
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กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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1. ความเป็นมา 

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ    ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ ต่อต้านการทุจริต  โดยใช้กระบวนการ
คิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  
(5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต ซึ่งทางโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีครูที่ปรึกษาดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตประเมินผ่านแบบประเมิน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตในแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) ครูผู้สอนทุกคนมีนวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในหลักสูตรทุจริตศึกษาอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

3. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา แต่งตั้งผู ้ร ับผิดชอบกิจกรรม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
 2) ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และนำมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม 
 3) ครูประจำชั้นวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ รายงานผลการเรียนรู้  
 4) ผู้รับผิดชอบติดตามและรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

5. ผลการดำเนินงาน 
 ผลผลิต 
 1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตประเมินผ่านแบบประเมิน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตในแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) ครูผู้สอนทุกคนมีนวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในหลักสูตรทุจริตศึกษาอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
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 ผลลัพธ์ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย 1. ทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 70.5  
2.มีว ิน ัย ร ้อยละ 98.5  3.ซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต ร ้อยละ 98.5  4.อยู ่อย่างพอเพียง ร ้อยละ 98.5  
5.จิตสาธารณะ ร้อยละ 97.8 และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนบางคนไม่เข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ 

6. ข้อเสนอแนะ  
 ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือให้ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
นักเรียน 
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สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สัน้) 
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1. ความเป็นมา 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้นักเรยีน 
ได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์เพ่ือแสดงผลงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นการสอดแทรก
แนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำานึกให้ร ักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ลงไปในเนื ้อหาของภาพยนตร์ อีกทั ้งเพื ่อเป็นเวทีในการแสดงออกของ
นักเรียนสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี เป็นเวทีให้
มวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ได้มีทางเลือกในการชมภาพยนตร์ที่มี 
เนื้อหาแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ผลิตภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์เพ่ือ
แสดงผลงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยถ่ายทอดปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือสะท้อนและ
กระตุ้นจิตสำนึกการไม่ทุจริตของคนในสังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการ
คิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียงและ 5) จิตสาธารณะ โดยได้สื่อออกมาในรูปแบบ  
ภาพยนตร์สั้น  เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 

 1) นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 
 2) ครูและนักเรียนวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่นักเรียนศึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อนำไปผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อไป ในกรณีที่เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ให้
นักเรียนกลับไปศึกษาข้อมูลใหม่ 
 3) นำข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาเขียนเป็นเรื่องสั้น เพ่ือนำมาผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์สั้น 
 4) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 
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 5) นำภาพยนตร์สั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อคัดเลือกไปสู่ระดับเขตพื้นที่  
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 1) นักเรียนสามารถผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นมีความสอดคล้องคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริตและป้องกันต่อต้านการทุจริต 

 ผลลัพธ์ 
 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในระดับสถานศึกษา ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต เรื่อง “ I don’t 
know ” 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องน้อย ทำให้ถ่ายทอดเรื่องราวได้น้อย 

6. ข้อเสนอแนะ  
 ควรเพิ่มระยะเวลาในการนำเสนอเรื่องราว เพ่ือให้เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหา 
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5.ภาพความสำเร็จ 
 โรงเรียน 
 1) มีระบบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากข้ึน 
 2) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3) มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต 
 4 )  ม ี แน วทา ง ในกา ร จ ั ด ก ิ จ ก ร รม เพ ื ่ อพ ัฒนาแล ะปล ู ก ฝ ั ง ใ ห ้ น ั ก เ ร ี ย น เ กิ ด  
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 5) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ให้พฤติกรรมสุจริต 
 6) มีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 7) ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความศรัทธา เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 ผู้บริหารและครู 
 1) มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 
 2) ปัญหาร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
 3) มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและนำไปแก้ไขปรับปรุงในหน่วยงาน 
 4) มีความตระหนักเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้ดำเนินงานตามระเบียบกฎหมาย
เพ่ิมมากข้ึน 
 5) เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในโรงเรียน 
 6) มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 7) ผู้บริหารและครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นตัวแบบที่ดีในเรื่องความสุจริตให้แก่นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน 
 8) ครูปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนที ่สอดแทรก/บูรณาการให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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 นักเรียน 
 1) กล้าแสดงออกด้านการคิด มีวินัย และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
 2) มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือครู โรงเรียน และชุมชน 
 3) มีภาวะผู้นำในการเป็นตัวแบบประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตและเผยแพร่ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ยอมรับคนโกง 
 4) มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี ่ยวกับการกระทำให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 5) เรียนรู้และร่วมปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงานภายในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 6) เรียนรู้การจัดตั้งบริษัท การคิดผลิตสินค้าจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชน 
 7) รู้จักการประกอบอาชีพที่สุจริตและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 8) ตระหนักและรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน 
 9) เป็นสมาชิกทีดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 10) สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 

 ผู้ปกครองและชุมชน 
 1) ให้การยอมรับ เชื่อถือไว้วางใจ และมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารและครูในโรงเรียน ในการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 2) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 3) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น 
 4) เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ได้รับการบริการที่ดี เป็นธรรม และโปร่งใสจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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6. ปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 การดำเนินงานโรงเรียนสุจริตไม่ต่อเนื่อง และไม่สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริตให้ต่อเนื่อง 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ควรกำหนดมาตรการในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
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 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

โครงการโรงเรียนสุจริต  

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
ในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ” 

Uprightschool Project 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
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คำนำ 
 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการโรงเรียนสุจริต และจัดทำมาตลอดปีงบประมาณ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลักท่ีสำคัญ 6 กิจกรรม ได้แก่ 
 กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
 กิจกรรมที่ 2 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
 กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
 กิจกรรมที่ 4 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย 
 กิจกรรมที่ 5 บริษัทสร้างการด ี
 กิจกรรมที่ 6 โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
 กิจกรรมที่ 7 การถอดบทเรียน(Best Practice)ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 กิจกรรมที่ 9 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
 กิจกรรมที่ 10 สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สั้น) 
 ใน 10 กิจกรรมข้างต้นมีกิจกรรมที่โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้ดำเนินการจำนวน 8 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 2) ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 3) บริษัท
สร้างการดี 4) การถอดบทเรียน(Best Practice)ของผู้บริหารและครูผู้สอน 5) กิจกรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 6) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 7) สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์
สั้น) และ 8 ) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่เหลือ
เป็นกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จะรายงาน
ผลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในรายงานผลเป็นการสรุปรวมผลการ
ดำเนินงานเป็นรายกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปภาพความสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตในปีต่อไป 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะ
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านที่เสียสละเวลาในการจัดทำ
เอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
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