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คำนำ 
   แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)  ซึ ่งมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต 
   แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอ 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การดำเนินงานเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 
นำเสนอ บริบทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมสำคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

  ๑. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๒. การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 ๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA 

Online) 
   ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จนสำเร็จเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 
    ปัจจุบัน ปัญหาการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิ ดขึ ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของ
รัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็น
อุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันท่ัวไปว่า ปัญหาเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมา
อย่างยาวนานหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
   สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิม
และมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การทุจริตคอรัปชันของข้าราชการด้วยความไม่รู้
หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฎอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ท่ี
ตัวข้าราชการ ปัญหาท่ีเกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุท่ีสำคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันนำไปสู่
การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 
   จากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป ี2557 
และปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนการ
ประเมิน 35 คะแนนในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน และในปี 2561 ประเทศ
ไทยได้คะแนนการประเมินลดลง เหลือ 36 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่
ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3(พ.ศ.2560 - 2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
สังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาค
ส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี ่ยนสภาพแวดล้อมที ่นำไปสู ่สังคมที ่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต  และมี
วัตถุประสงค์ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและ



ระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการ
ทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูร
ณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั ้งน ี ้  ม ีความเช ื ่อมโยงกับ ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 สร ้างส ังคมท ี ่ ไม ่ทนต่อ 
การทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั ้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิง
รุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกท้ัง
พัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 
   นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้
จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
   ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้าง
กลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู ้”เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนักใน
ความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูก
จิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 225 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 



โรงเรียน) และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จน
ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังขยายผลให้ครอบคลุมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังมีการ
นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มาขยายผลเพื ่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต สอดคล้องแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้าน
การปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  
    เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
    โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

 

 
 

 

 



ข้อมูลของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา     
สภาพทั่วไป 
 

   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล 
ในปีการศึกษา 2524  ผู้ริเริ่มและวิ่งเต้นในการจัดตั้งโรงเรียนมีนายผ้าง สำลีพันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตำบลคลองฉนวน ได้รวบรวมรายช่ือชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียน ผ่านอำเภอไปจังหวัด   จังหวัดจึงส่ังให้ นายผ้าง 
สำลีพันธ์   หาสถานท่ีท่ีจะสร้างโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่ท้ังหมดไม่ต่ำกว่า  35  ไร่    ในท่ีประชุมได้ตกลงกันว่า
จะต้องเอาท่ีซึ่งเป็นป่าสงวนของหมู่บ้าน  ซึ่งนายประพิศ ณ นคร  ได้ทำเรื่องสงวนไว้เพื่อสร้างวัด โรงเรียน ป่าช้า หรือ
แล้วแต่ทางราชการจะประสงค์ทำอะไร  ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  300  ไร่  แต่ที่ส่วนนี้ราษฎรได้บุกรุกเข้าทำสวน
ยางพาราหมดแล้ว    นายจิตร ส้มเกล้ียง นายประสิทธิ์ ส้มเกล้ียง และนายโสภา ไกรสิทธิ์  ได้แสดงความจำนง
จะยกท่ีดินส่วนท่ีตนเข้าไปครอบครองเพื่อทำประโยชน์ให้เป็นสถานท่ีสร้างโรงเรียน ซึ่งจะให้เป็นเนื้อท่ี  35  ไร่  
แต่ท่ีดินส่วนนี้ไม่สามารถจะโอนกรรมสิทธิ์กันได้เพราะเป็นท่ีสงวนหวงห้ามของกรมป่าไม้   นายผ้าง  สำลีพันธ์  
จึงได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  ป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  จึงทำเรื่องให้ นายผ้าง สำลี
พันธ์ , นายเติม หงส์ทอง   และนายสมบูรณ์  คุณสนอง  นำเรื่องไปกรมป่าไม้ท่ีกรุงเทพมหานคร  เพื่อขออนุมัติ
จากกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์จึงอนุมัติให้ใช้ท่ีดิน 35 ไร่  เป็นสถานท่ีสร้างโรงเรียนได้  เมื่อได้สถานที่แล้ว
ทางจังหวัดจึงทำเรื่องเพื่อขออนุมัติเปิดโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาให้ทันใน   
ปี 2524  แต่ทางกรมสามัญตอบมาว่าโครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลในเขตอำเภอเวียงสระไม่มีในปีนี้  
ไม่สามารถจะอนุมัติให้เปิดได้  นายผ้าง สำลีพันธ์ กับคณะได้กลับมาทำเรื่องใหม่ สำรวจความต้องการของ
ประชาชน และสำรวจรายชื่อเด็กที่จะเรียนต่อส่งไปยังจังหวัด เพื่อนำส่งกรมสามัญ  และอีกชุดหนึ่งนำไปให้  
นายบัญญัติ     บรรทัดฐาน  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง   รับปากว่าจะช่วยเหลือ  อยู่มาไม่นานกรมสามัญศึกษาคำสั่งให้เปิดโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็น
โรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี   

โรงเรียนได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2524  โดยมีศึกษาธิการอำเภอเวียงสระ เป็น
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาวันท่ี  20  พฤษภาคม 2524  จังหวัดได้มีหนังสือส่ังการให้ นางสาวทิพวรรณ      
หวานแก้ว   อาจารย์ 1  โรงเรียนเวียงสระ มาปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียน 
คลองฉนวนวิทยา   และได้มีคำส่ังส่งตัว นางสาววันดี  ชาลก  ตำแหน่งครู 2  โรงเรียนเวียงสระมาช่วยราชการ
เป็นการภายใน  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีจำนวนนักเรียนในวันเปิดเรียน  66 คน  เป็นนักเรียนชาย 36 คน 
และนักเรียนหญงิ 30 คน   

 

 

 

 



สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

อักษรย่อ     ค.ว. 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

           

 

 

 

 
 

 
     “พระพุทธรูปปางลีลา” 

 

สีประจำโรงเรียน    “ฟ้า-แดง” 

 

ธงประจำโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 

 



ที่ต้ังและแผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ล ักษณะท ี ่ต ั ้ ง     โรง เร ียนคลองฉนวนว ิทยาต ั ้ งอย ู ่ ในเขตตำบลคลองฉนวน อำเภอเว ียงสระ                                          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      เป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ  สวนยางพารา 
   ทิศใต้   สวนยางพารา 
   ทิศตะวันออก  วัดสามัคคีธรรมาราม 

ทิศตะวันตก  สวนยางพารา 

สภาพพื้นที่ เป็นท่ีราบเนินสูง ประขากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
 
 
 

ไปบา้นควนสงู ถนนซอยบา้นปากกา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน วดัสามัคคีธรรมาราม 



ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน นางนฤดี   ตุลารักษ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน นางสาวขวัญหทัย  แสงมณี 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  นายมนตรี   ด้วงกูล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ   นางพิศลดา   แสงระวี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   นางสาวประภากร  คงจันทร์ 

การติดต่อสื่อสาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  085-0697789 
ฝ่ายวิชาการ   089-2875249 
ฝ่ายงบประมาณ    083-0951227 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   083-3971518 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล   095-9344347 

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



 
 
 



 
 
 



ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและเพศ ปีการศึกษา 2565 
 

ตำแหน่ง จำนวนคน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร - 2 2  
ครู 4 13 17  
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - -  

รวมข้าราชการครู 4 15 19  
พนักงานราชการ - - -  
พี่เล้ียงเด็กพิการ - - -  
ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) 3 - 3  
ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูจ้างสอน) - - -  
ลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) - 1 1  
ลูกจ้างช่ัวคราว (ยาม) - - -  

รวมบุคลากรทางการศึกษา 3 1 4  
รวมทั้งสิ้น 7 16 23  

 

 

ที่มา : ฝ่ายบรหิารงานบุคคล โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ( ข้อมูล 17  พ.ค. 2565 ) 
 

ท่ี ชั้น จำนวนนักเรียน รวม จำนวน
ห้อง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 ม .1 34 26 60 2  
2 ม .2 36 18 54 2  
3 ม .3 21 14 35 2  

รวมนักเรียน ม.ต้น 91 58 149 6  
4 ม. 4 12 22 34 2  
5 ม. 5 9 15 24 2  
6 ม. 6 9 18 27 2  

รวมนักเรียน ม.ปลาย 30 55 85 6  
รวมทั้งสิ้น 121 113 234 12  

 

ที่มา : ฝ่ายบรหิารวิชาการ 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 เพื่อมุ่งสู่อาชีพ 
5. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อบริการและการเรียนรู้ 
7. จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
8. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพฒันา 
    คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
นักเรียน  : 1.  มีนิสัย  ใฝ่รู้  รักการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                             คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                             เพื่อการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ 

    2.  มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                             พอเพียง และศาสตร์พระราชา 

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

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

 
 
 



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

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มารยาทงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อัธยาศัยดี มีทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   

 
 

 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พืน้ที่ดำเนินการ 
    โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  และสถานศึกษาในสังกัด 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดี
ขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลผลิตท่ี   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นท่ี 2  จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและ

การมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา
เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

ฝ่ายงาน บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2565  -  31 มีนาคม 2566 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 
จุดเน้นท่ี 2 จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การ     
สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬา
อาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นส่วน
หนึ ่งในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย  1) ทักษะกระบวนการคิด   2) มี
วินัย   3) ซื่อสัตย์สุจริต   4) อยู่อย่างพอเพียงและ    5) จิตสาธารณะ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
ดำเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
สุจริต 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานในโรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวทิยา 

2.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3 .1 .1  ผ ู ้ บร ิ หาร  ข ้ าร าชการคร ู  บ ุ คลากรทางการศ ึ กษา และน ั ก เร ี ยนโรง เร ียน 

คลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

3.1.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ

หน่วยงานได้ 

3.1.3 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานใน

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามี

คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร 

และการจัดการของหน่วยงาน มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน

วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



4.กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 

2. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 

3. ค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” 
-เยาวชนต้นกลา้สุจริต 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

5. บริษัทสร้างการดี ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

6. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 70 

7. การถอดบทเรียน(Best 
Practice) ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

8. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต(นวัตกรรการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
10. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สจุริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินการ 
ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ค่ายเยาวชน “คนดี
ของแผ่นดิน” 

       ✓ ✓ ✓   

4.กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นำ
เยาวชน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.บริษัทสร้างการดี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

7.การถอดบทเรียน
(Best Practice)ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 



กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

8.กิจกรรมหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.กิจกรรมส่ือ
สร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (ส่ือป้องกันการ
ทุจริต) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ   10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม /รายละเอียด/รายการ  
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารการประเมิน 

- 500 500 1,000 ครูประภากร 
 

2.ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อบรมแกนนำป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในการ 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ
จัดการของหน่วยงานได้ 

- 500 500 1,000 ครูประภากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม /รายละเอียด/รายการ  
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
3.ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- เยาวชนต้นกล้าสุจริต 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- เชิญวิทยากรในการอบรม 
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 

1,000 500 500 2,000 ครูพจนีย์ 
 

4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยผู้นำ
เยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในโรงเรียน 

- - 500 500 ครูพจนีย์ 
 

5.บริษัทสร้างการดี 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- ดำเนินงานกิจกรรมและจัดทำผลิตภัณฑ์ 
บริษัทสร้างการดี  
- จัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในบริษัทสร้าง
การดี 

- - 3,000 3,000 ครูพิศลดา 
 

6.กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen)- - จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการ
ดำเนินงาน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์ในโรงเรียน 

- - 500 500 ครูพงศ์ธร 
ครูศิริมา 
 

7.การถอดบทเรียน(Best Practice) ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน(Best Practice) 
ของผู้บริหารและครูผูส้อน 

- 500 - 500 ครูประภากร 
 

8.กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- - - 

- 
ครูประภากร 
ครูสุชาดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม /รายละเอียด/รายการ  
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
9. 1  โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 

- - 500 500 ครูประภากร 
 

10.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)  
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อุปกรณ์ในการสร้างภาพยนตร์สั้น 

- 500 500 1,000 ครูธีรพงค์ 
ครูสุดารัตน์ 

รวม 1,000 2,500 6,500 10,000  
 

(ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ผู ้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

- การสอบถามความพึง
พอใจ  
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินกิจกรรม 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ร้อยละ 100 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ
จัดการของหน่วยงานได้ 
ร้อยละ 70 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรม
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานใน
โรงเร ียนคลองฉนวนว ิทยาให ้ เข ้มแข ็งและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีคุณธรรม 

จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ 
8.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามรถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ

หน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงาน 
8.3 มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพ 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเส่ียง  
 1) ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามท่ี
มอบหมายภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ ซึ่งอาจจากการประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผิดพลาด 
 2) ความเส่ียงด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความจำกัด เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์
โรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดเวลา มีความล้าช้า และบาง
กิจกรรมอาจไม่ได้ดำเนินการ 

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ในส่วน
ของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และบูรณาการการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 

 
 
 

ลงช่ือ  ประภากร   คงจันทร์     
        (นางสาวประภากร   คงจันทร์)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงช่ือ   มนตรี   ด้วงกูล  
       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ  นฤดี     ตุลารักษ์  
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 



 



 


