
 

 

รายงานผลการด าเนนิการด าเนนิการปอ้งกนั 

การทจุรติประจ าปงีบประมาณ 2564 

ภายใตโ้ครงการโรงเรียนสจุรติ  

โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” 
Uprightschool Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี 
ท่ี  วันที่  8  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
เร่ือง     รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวประภากร  ตำแหน่งครู รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่ง
สอดคล้องกับสนองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

บัดนี้ การจัดดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมตามแบบรายงานท่ีแนบมาด้วยนี้ 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

    ลงช่ือ     ประภากร  คงจันทร์                                                                                   
(นางสาวประภากร คงจันทร์) 

                                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน 
 

 

ความเห็นผู้อำนวยการ 

   
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………..……………… 
 
                   ลงช่ือ…มนตรี  ด้วงกูล … 
                           ( นายมนตรี  ด้วงกูล ) 
 

              
    …………………………………………………………… 
    ………….……………………………………………….. 
    …………………………………………………………… 
    .…………………………………………………………. 
 
                  ลงช่ือ……นฤดี   ตุลารักษ์  
                        ( นางนฤดี   ตุลารักษ์ ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
                          

 
 
 



 

 

 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

แบบรายงานการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ       ปีการศึกษา 2564 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี    
โครงการโรงเรียนสุจริต 
งาน/กิจกรรมบริหารงานบุคคล       งาน/กิจกรรมตามแผน  ❑  งาน/กิจกรรมเพิ่มเติม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ เริ่ม 16  พฤษภาคม  2564   ส้ินสุด  31 มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวประภากร  คงจันทร์    สรุปรายงานเมื่อ 8 เมษายน 2565 
 
คำช้ีแจง    โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกำหนด 

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
      ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว       ❑  อยูใ่นระหว่างดำเนินการ        ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

2. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ 
ต้ังไว้ (ร้อยละ) 

ผลสำร็จ 
(ร้อยละ) 

เอกสารประกอบ/ 
ร่องรอยหลักฐาน 

หมายเหตุ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร 
และการจัดการของหน่วยงานได้ 

100 100 รายงานกิจกรรม  

ผู้บ ริห าร ข้ าราชการครู  บุ คลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
คลองฉนวนวิท ยาทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

100 100 รายงานกิจกรรม  

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรม
การป้ อ งกั น ก าร ทุ จริ ต เชิ ง รุ ก ขอ ง
หน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

70 70 รายงานกิจกรรม  

 
 



 

 

3. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย   
     เท่ากับเป้าหมาย   
    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
    ❑ มากเกินไป   เหมาะสมดี    ❑ ยังต้องปรับปรุง 
5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 
     ได้รับความร่วมมือดีมาก ❑ ได้รับความร่วมมือพอควร  ❑ ได้รับความร่วมมือน้อย 
6. งาน/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสม 
     ดี   ❑ พอใช้    ❑ ต้องปรับปรุง 
7. สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ  มีความเหมาะสมเพียงใด 
     มาก   ❑ ปานกลาง              ❑ น้อย 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
     ตามท่ีระบุไว้ในแผน ❑ เร็วกว่าท่ีระบุไว้ในแผน            ❑ ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน 

9. ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ (ระบุ) 
 

ท่ี ช่ือกิจกรรม จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ท่ีได้รับ ท่ีจ่ายจริง 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

1,000 950 เงินคงเหลือ  
154 

2. ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 1,000 978 
3. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 2,000 1988 
4. 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย 500 500 
5. บริษัทสร้างการดี 3,000 2930 
6. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 500 500 
7. การถอดบทเรียน(Best Practice) ของผู้บริหาร

และครูผู้สอน 
500 500 

8. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 0 0 
9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 500 500 
10. ส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์ส้ัน) 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 9846 



 

 

10. เครื่องมือประเมินความสำเร็จของงาน (โปรดแนบมาด้วย)  
 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

11. ปัญหาและอุปสรรค 
❑ กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 
❑ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
❑ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ 
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ดังนี้  

1. ประชุม ปรึกษาหารือและวางแผนในการปฏิบัติงานโดยการจัดทำตารางวัน เวลา ท่ีทำ 
กิจกรรม 

2.  ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้ 
3.  เมื่อปฏิบัติงานตามแผนแล้วเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานก็บันทึกและนำเสนอ 
4.  รายงานผลกิจกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้ง 
     ต่อๆไป 

 งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการของ โครงการ/กิจกรรม เหมาะสม เพียงพอต่อการ 
     ดำเนินงาน 

12. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
    เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลให้กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
บริษัทสร้างการดี โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน และส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต

(ภาพยนตร์ส้ัน) ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ได้ 
 

13. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว ควรดำเนินกิจกรรม/งาน / 
โครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่  อย่างไร 

➢ โครงการนี้มีความเหมาะสม ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
                       
 
 
       ลงช่ือ ประภากร  คงจันทร์ 

( นางสาวประภากร  คงจันทร์ )       
 ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 



 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. โครงการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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

การปฏิบัติ ยึดหลักพระบรมราโชบาย  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้นท่ี 2  จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬา
อาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

ฝ่ายงาน บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม 2565 

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

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 
จุดเน้นท่ี 2 จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ี
เช่ือมโยงสู่การ     สร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ี
สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนสุจริต เรียกช่ือเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้หน่วยงานในสังกัด 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วย  1) ทักษะกระบวนการคิด   2) มีวินัย   3) ซื่อสัตย์สุจริต   4) อยู่อย่างพอเพียงและ    
5) จิตสาธารณะ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียน



 

 

สุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ด้าน คือ ด้านการ
ป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานใน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา 

2.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และนัก เรียนโรงเรียน 
คลองฉนวนวิทยาทุกคนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 

3.1.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ
จัดการของหน่วยงานได้ 

3.1.3 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงาน
ในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
มีคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สามารถยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหาร และการจัดการของหน่วยงาน มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานใน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ
หน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 

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

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ
หน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 

3. ค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

4. 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

5. บริษัทสร้างการดี ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

6. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชัน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของ
หน่วยงานได้ 

ร้อยละ 100 

7. การถอดบทเรียน(Best 
Practice) ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

8. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 

 
 



 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

10. ส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(ภาพยนตร์ส้ัน) 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรมการป้องกนั
การทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 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.การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ค่ายเยาวชน “คนดี
ของแผ่นดิน” 

      ✓ ✓ ✓    

4.1,000 เรื่อง 1,000 
วิจัย 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

6.โรงเรียน สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัป
ชัน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

7.การถอดบทเรียน
(Best Practice)ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



 

 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 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 

8.กิจกรรมหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.ส่ือสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต(ภาพยนตร์ส้ัน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   10,000 บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ - บาท 
  รวมงบประมาณ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 
- 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/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3.ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- เชิญวิทยากรในการอบรม 
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 
- รณรงค์การไม่ทุจริตและคอรัปชั่น 

1,000 500 500 2,000 ครูประภากร 
 

4.1,000 เร่ือง 1,000 วิจัย 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 

- - 500 500 ครูประภากร 
 

5.บริษัทสร้างการดี 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- ดำเนินงานกิจกรรมและจัดทำผลิตภัณฑ์ 
บริษัทสร้างการดี จำนวน 12 บริษัท 
- จัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในบริษัทสร้าง
การดี 

- - 3,000 3,000 ครูประภากร 
ครูสุดารัตน์ 

 

6.โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์
รัปชัน 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- การเผยแพร่ให้ความรู้และรณรงค์โรงเรียน 
สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

- - 500 500 ครูประภากร 
 

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

- 500 - 500 ครูประภากร 
 

8.กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- - - 

- 
ครูประภากร 
ครูสุชาดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจา่ย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

9.1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 

- - 500 500 ครูประภากร 
 

10.สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์
สั้น) 
- จัดทำแผน/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- อุปกรณ์ในการสร้างภาพยนตร์สั้น 

- 500 500 1,000 ครูนุชสรา 

 1,000 2,500 6,500 10,000  
 

(ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวน
วิท ย าทุ กคน ได้ รั บ ก าร เสริ มสร้ า ง คุณ ธรรม 
จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต 

- การสอบถามความพึง
พอใจ  
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินกิจกรรม 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
- แบบบันทกึการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ร้อยละ 100 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามารถ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ
จัดการของหน่วยงานได้ 
ร้อยละ 70 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีนวัตกรรม
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานใน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้ เข้มแข็ งและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามี

คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ 
8.2 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสามรถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการ

ของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการของหน่วยงาน 
8.3 มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาให้

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 9.1 ปัจจัยความเส่ียง  
 1) ความเส่ียงด้านค่าใช้จ่าย ความ เส่ียงประเภทนี้ คือ งบประมาณไม่ เพียงพอในการ
ดำเนินงานตามท่ีมอบหมายภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ ซึ่งอาจจากการประมาณค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีผิดพลาด 
 2) ความเส่ียงด้านระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความจำกัด เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดเวลา มี
ความล้าช้า และบางกิจกรรมอาจไม่ได้ดำเนินการ 

9.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ 
ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินตามมาตราการป้องกันโรคติดเช้ือโควิด-19 และ
บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 

ลงช่ือ  ประภากร   คงจันทร์     
        (นางสาวประภากร   คงจันทร์)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
ลงช่ือ    มนตรี   ด้วงกูล 

       (นายมนตรี   ด้วงกูล) 
        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงช่ือ   นฤดี   ตุลารักษ์ 
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ 

สร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา  
(ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 



 

 

1. ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข ทุกหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งได้บูรณาการให้กับสถานศึกษาปลูกจิตสำนึก
ให้กับนักเรียน มีความรู้ เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ ผู้เกี่ยวข้อง มีบทบาทใน
กระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ท้ังการปฏิบัติ การพัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีกำหนดให้ดำเนินการใน
โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อให้นักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นเจ้าของกิจกรรมในการ
ร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคมท้ังยังเป็นต้นแบบในการทำความดี โดยผ่านกระบวนการทำงานเป็น
กลุ่ม เป็นผู้นำในการทำความดี ดูแลการสร้างความดีของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน 
มีระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนๆ นักเรียน และชุมชนอย่างใกล้ชิด การ
ปรับปรุงปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ระหว่างการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงาน
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ พร้อมท้ังสามารถเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือนำไปสู่การสร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตและเป็นผู้มีทักษะในการดำรงชีวิต มีภูมิคุ้มกันท่ีดีอันจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพในอนาคต 

2. เป้าหมาย 

 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จำนวน 10 คน 

3. วิธีดำเนินการ 
 ระดับสถานศึกษา 
 1) คัดเลือกนักเรียนและชุมชนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในคู่มือการจัดกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อยและ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน พร้อมจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) และคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสำ หรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 



 

 

 2) ส่งคำส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 3) ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เข้ารับการอบรม เพื่อให้
ทราบแนวปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
 4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ไปดำเนินการตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีกำหนด 
 5) สรุปและรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย จำนวน 10 คน ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการ ปปช.สพฐ. น้อย ประกอบด้วย  

นาย  นพวงศ์        คม   ประธานกรรมการ 

นาย ธนาวุฒิ  เพชรบริสุทธิ์  รองประธานกรรมการ 

นาย พจนารถ  ศรีสุขใส   กรรมการ 

นางสาว อมิตตา  ยกทวน   กรรมการ 
นางสาว พิมพ์ชนก สุขกรี   กรรมการ 
นางสาว อริสสรา  สืบ   กรรมการ 
นาย ศิริพล  ไชยรัตน์   กรรมการ 
นาย หิรัญฤทธิ์ ธรฤทธิ์   กรรมการ 
นางสาว ธารารัตน์    สุขแก้ว   กรรมการ 

นางสาว สุนิษา  ไชยรัตน์   กร รม ก ารและ เลขานุ ก า ร 
เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ดังนี้  

 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 1) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 
 2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 3) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 4) เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 



 

 

 5) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียนชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ผลลัพธ์ 
 1) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง 
 2) การดำเนินงานของสถานศึกษามีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3) สถานศึกษาเป็นทีย่อมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 2019 ทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ทำงานได้ไม่
เต็มท่ี 

6. ข้อเสนอแนะ  

 ส่งเสริมให้คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาทอย่างเข้มแข็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 



 

 

1. ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมี
ความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน 
ด้านการปลูกฝัง 
 ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้า
สุจริต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ครูมีแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
และใช้กิจกรรมในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เชิงบวกใน
การเรียนรู้ท่ีทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ เปล่ียนแปลงความเช่ือ ความคิด และ
ทำให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 

2. เป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 ระดับสถานศึกษา 
 การดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริตตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต 
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์โดยดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจาก 1) 
เคารพธงชาติ 2) ไหว้พระ สวดมนต์ หรือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 3) กล่าว
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โดยปลูกฝังให้ ผู้ เรียนมี คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุจริต 
ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย 

4. ผลการดำเนินงาน 



 

 

 ผลผลิต 
 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการป้องกันการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

 ผลลัพธ์ 
 นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากการเข้าร่วม
กิจกรรม การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายของแต่ละช่วงช้ัน โดยนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 ในการทำกิจกรรมนักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับส่ิงท่ีทำในระยะส้ัน  

6. ข้อเสนอแนะ  
 การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
ผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 



 

 

1. ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมี
ความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน 
ด้านการปลูกฝัง 
 ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และใช้กิจกรรมในการปลูกฝัง
และรณรงค์ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ท่ีทำ
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ เปล่ียนแปลงความเช่ือ ความคิด และทำให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 

2. เป้าหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 ระดับสถานศึกษา 
 การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต ตาม
แนวทางของโรงเรียนสุจริต เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ปรับเปล่ียนรูปแบบ
กิจกรรม โดยดำเนินกิจกรรมผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงโดยให้สภานักเรียนเป็นแกนนำผู้นำเยาวชนไม่ทน
ต่อการทุจริตตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจาก 1) เคารพธงชาติ 2) ไหว้พระ สวดมนต์ หรือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 3) กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โดยปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต  ปลูกฝังให้ ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 



 

 

ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่าน
กิจกรรมหน้าเสาธง 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 สภานักเรียนท่ีเข้าร่วมเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจอันตราย
ท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถรณรงค์ให้ความรู้การไม่ทนต่อการทุจริตได้  

 ผลลัพธ์ 
 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธง 
ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่อง
ของการป้องกันการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้มีการลดเวลากิจกรรมหน้าเสาธงให้ ส้ันลง จึง
ดำเนินการกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

6. ข้อเสนอแนะ  
 การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
การดำเนินงานบริษัทสร้างการดี  

(บริษัทสรา้งการดี 4.0) 



 

 

1. ความเป็นมา 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556 – 2560) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของทุก
ภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ในมาตรการท่ี 1 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรการท่ี 3 การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูก ปลุก ปรับเปล่ียน
ฐานความคิด เร่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง คนดี เน้น
ให้ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมท่ีมีเสถียรภาพสามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง และสุจริตอย่างยั่งยืน 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อ
ป้องกันปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล เป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรงมี
กริยามารยาท รู้จักการทำมาหากิน สร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดี สร้าง
ความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้
มีจิตสำนึกของการมี คุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนท่ีผ่าน
กระบวนการ เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติ
ในทางท่ีถูก 

2. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 1) โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
  - คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จำนวน 3-9 คน 



 

 

  - คณะกรรมการกล่ันกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน ครู 
จำนวน 3-5 คน และนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
  - คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วยครูท่ีปรึกษาโครงการและ
ตัวแทนนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการจำนวน 5-9 คน 
 2) คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำแผนดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ 
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 3) กำหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนท่ีประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย การบันทึกการปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล 
 5) หุ้นส่วนดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างท่ีกำหนด นำเสนอสถานศึกษาเพื่อ
พิจารณาแต่งต้ัง 
 6) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม
ตามแบบตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.01) 
 7) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.02) 
นำเสนอครูท่ีปรึกษาพิจารณากล่ันกรองความเปน็ไปได้ของโครงการ 
 8) ครูท่ีปรึกษานำโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง 
 9) คณะกรรมการกล่ันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้อำนวยโรงเรียนอนุมัติ 
 10) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตาม
แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.03) 
 11) นักเรียนดำเนินการยืมเงินดำเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน(แบบ สก.04) 
 12) นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามแบบท่ีกำหนดได้แก่ 
  - แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05) 
  - บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน (แบบ สก.06) 
  - ใบสำคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.07) 
  - แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08) 
  - แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.09) 
  - แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.10) 



 

 

 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 
 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้บูรณาการกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีกับโครงงานคุณธรรม เพื่อลดภาระงานของนักเรียนและยังได้ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น สบู่จากมะขาม 

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

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 การเตรียมเอกสารให้ ปปช.สพฐ.น้อย เข้าตรวจสอบ ยังไม่เป็นกำหนดการ 

6. ข้อเสนอแนะ  

 ควรส่งเสริมความเข้มแข็งในการเข้าตรวจสอบบริษัทของ ปปช.สพฐ.น้อย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง  

(Project Citizen) 



 

 

1. ความเป็นมา 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อสร้างเกราะป้องกันทางสังคม สร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองท่ีดีใน
วิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตคือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกำลัง
ของชาติในอนาคต จึงได้นำแนวทางการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) มาเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citizen) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีออกแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณะ โดยมุ่งเน้น 
  1. การฝึกทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์(Critical Thinking) 
  2. การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิดนโยบายท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ 
   3. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าท่ีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัดโดยเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
   4. การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามวิถีประชาธิปไตย 

2. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และครู โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
ได้แก่  

➢ คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนและครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /หัวหน้าโครงการ 

➢ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าโครงการและครูจำนวน 

๓-๕ คน 



 

 

  2) โรงเรียนจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึก
พลเมือง (Project Citizen) 
 3) กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
 4) จัดฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) โดยใช้คู่มือแนวทางการดำเนินการอบรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
 5) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen) 
 6) ครูดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 7) ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคณะกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งต้ังจากโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8) วัดและประเมินผลนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
และคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต)   
 9) ประกวดแฟ้มผลงานและผังนิทรรศการระดับโรงเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับประเทศ  
 10) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
 11) เผยแพร่ผลงาน 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้บูรณาการกิจกรรมสร้าง
สำนึกพลเมือง (Project Citizen) กับวิชาหน้าท่ีพลเมือง และให้ครูประจำช้ันเป็นจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 



 

 

 ผลลัพธ์ 
 ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการ
มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอย่าง
บูรณาการ ได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติพร้อมกับการพัฒนาตนเองตามวิ ถี
ประชาธิปไตยเป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์จริงในชีวิต 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 การดำเนินกิจกรรมยังไม่ได้นำสู่ชุมชน 

6. ข้อเสนอแนะ  
 ควรดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมลงสู่ท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 



 

 

1. ความเป็นมา 

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

2. วัตถุประสงค ์

 1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตประเมินผ่านแบบประเมิน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตในแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) ครูผู้สอนทุกคนมีนวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในหลักสูตรทุจริตศึกษาอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

3. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
 2) ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และนำมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม 
 3) ครูประจำช้ันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ รายงานผลการเรียนรู้  
 4) ผู้รับผิดชอบติดตามและรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

5. ผลการดำเนินงาน 
 ผลผลิต 
 1) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตประเมินผ่านแบบประเมิน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตในแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) ครูผู้สอนทุกคนมีนวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในหลักสูตรทุจริตศึกษาอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 



 

 

 ผลลัพธ์ 
 นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีทักษะกระบวนการคิด โดยดำเนินการผ่านกิจกรรม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉล่ียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 ร้อยละ  79.13 และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
แผนภูมิแสดง ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนบางคนไม่เข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ 

6. ข้อเสนอแนะ  

 ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือให้ยกตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นใกล้ตัวนักเรียน 
 
 

 
 
 
 

5. ภาพความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริต 



 

 

 โรงเรียน 
 1) มีระบบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น 
 2) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3) มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต 
 4 ) มี แ น ว ท า ง ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น าแ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด 
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 5) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ให้พฤติกรรมสุจริต 
 6) มีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 7) ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความศรัทธา เกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 ผู้บริหารและครู 
 1) มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น  ช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 
 2) ปัญหาร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
 3) มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและนำไปแก้ไขปรับปรุงในหน่วยงาน 
 4) มีความตระหนักเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้ดำเนินงานตามระเบียบกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้น 
 5) เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในโรงเรียน 
 6) มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 7) ผู้บริหารและครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นตัวแบบท่ีดีในเรื่องความสุจริตให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 8) ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก/บูรณาการให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 



 

 

 นักเรียน 
 1) กล้าแสดงออกด้านการคิด มีวินัย และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
 2) มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือครู โรงเรียน และชุมชน 
 3) มีภาวะผู้นำในการเป็นตัวแบบประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตและเผยแพร่ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ยอมรับคนโกง 
 4) มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 5) เรียนรู้และร่วมปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงานภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 6) เรียนรู้การจัดต้ังบริษัท การคิดผลิตสินค้าจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชน 
 7) รู้จักการประกอบอาชีพท่ีสุจริตและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 8) ตระหนักและรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน 
 9) เป็นสมาชิกทีดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 10) สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 

 ผู้ปกครองและชุมชน 
 1) ให้การยอมรับ เช่ือถือไว้วางใจ และมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารและครูในโรงเรียน ในการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 2) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 3) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น 
 4) เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5) ได้รับการบริการท่ีดี เป็นธรรม และโปร่งใสจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6. ปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 การดำเนินงานโรงเรียนสุจริตไม่ต่อเนื่อง และไม่สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริตให้ต่อเนื่อง 

7. ข้อเสนอแนะของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 ควรกำหนดมาตรการในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา 



 

 

1. ความเป็นมา 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน 
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพใน  
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็น
ธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้  ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับ 
การป้องกันในประเด็นท่ีอาจเป็นความเส่ียงหรือเป็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การรับ
สินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน
ลักษณะดังกล่าวก็จะทำ ให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้
เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
หน่วยงานท่ีรับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนท่ียังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มี
การปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมท้ังต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 



 

 

 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
กำหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) 
กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมท่ีรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานท่ีนำ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดย
มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time 
system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้
สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของ
ประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการ
ประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการ
ส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่ าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดำเนินการ



 

 

ดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วม
กระบวนการประเมินด้วย 

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 ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
พอสังเขป ดังนี้ 

 
ระดับสถานศึกษา 
 1) สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานการประเมิน 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 2021 เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 - ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จำนวน 1-2 คน 
 - จำนวนบุคลากรท้ังหมดของสถานศึกษา ท่ีทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ีแจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2021 เพื่อนำมาใช้คำนวณ
จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) 



 

 

 - จำนวนนักเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้คำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)(สพท. อาจดึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลมาเป็นฐานในการคำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ท้ังสองแบบ) 
3) สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
 สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคำถามของแบบสำรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

4. ผลการดำเนินงาน 

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

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

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมี
ต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนได้คะแนนร้อยละ 29.26 จาก
สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
 2) แ บ บ วั ด ก าร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เสี ย ภ าย น อ ก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนได้คะแนนร้อยละ 29.63 จาก
สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 



 

 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริตซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนได้คะแนนร้อยละ 24.93 จากสัดส่วนคะแนนร้อยละ 40 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้คะแนน ITA 83.83 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

 

ผลลัพธ์ 
 1) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้คะแนน ITA 83.83 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 2) การดำเนินงานของสถานศึกษามีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ จึงทำให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายนอกไม่สะดวกในการทำแบบประเมิน 

6. ข้อเสนอแนะ  

ปรับปรุงแก้ไขในตัวชี้วัดท่ี 9 และตัวชี้วัดท่ี 10 เนื่องจากเป็นจุดอ่อนได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถอดบทเรียน(Best Practice) 
ของผู้บริหารและครูผู้สอน 

 
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

การต่อต้านการทุจริต 



 

 

1. ความเป็นมา 

 การจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เป็นระบบมีการบูรณาการและมีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งในกระบวนการอาจมีผลงานนวัตกรรม วิธีการ
เฉพาะกรณีหรือคุณลักษณะเฉพาะหรืออื่นเป็นส่วนประกอบแต่ต้องเป็นส่วนท่ีมีความสำคัญในการ
สนับสนนุและส่งผลสำเร็จท่ีเป็นเลิศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1. ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 
5.จิตสาธารณะ 
 ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนคิดขึ้นเพื่อปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและประสบความสำเร็จบุคลากรใน
โรงเรียนนำกิจกรรมท่ีประสบความสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน  (Best 
Practice) และการสร้างนวัตกรรม1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต  เพื่อนำมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

2. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และครู โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

 
 คำอธิบาย ตารางวิเคราะห ์(Best Practice) 
 สดมภ์ที่ 1 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/สำเร็จระบุช่ือและลักษณะของผลงาน (ส่ือ, กระบวนการ, 
รูปแบบ) 
 สดมภ์ที่ 2 ข้อมูลท่ียืนยันความสำเร็จ ระบุเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยท่ียืนยันความสำเร็จ
ของผลงาน/นวัตกรรม (ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริต) 
 สดมภ์ที่ 3 วิธีการทำ/ปฏิบัติ (How to) อธิบายวิธีการทำ/กระบวนการผลิต/กระบวนการ
ดำเนินงาน โดยระบุกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงานอย่างร้อยรัดต้ังแต่เริ่มต้นจนประสบผลสำเร็จ 
ขั้นตอนการค้นหานวัตกรรม 



 

 

 2) ขั้นการนำเสนอผลงานควรจัดทำตามรูปแบบ 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  2.1) ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
   - เหตุผลท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจ ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการท่ี
   จัดทำผลงาน/นวัตกรรม 
   - แนวคิดหลักการสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึง
   แนวคิดหลักการ ทฤษฎ ีรูปแบบวิธีการฯลฯท่ีนำมาใช้ในการออกแบบ 
   ผลงานหรือนวัตกรรม 
  2.2) จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
  Practice) 
   - จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรม 
   - เป้าหมายระบุจำนวนผลงาน/นวัตกรรมและหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ 
   ผลงาน/ นวัตกรรม 
  2.3) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
   ระบุกระบวนการ หรือ วิธีการในการผลิตการนำไปใช้และการพัฒนาผลงาน
   โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (โดยนำ
   วิธีการดำเนินงานมาจากสดมภ์ท่ี 3 จากตารางวิเคราะห์ ) 
  2.4) ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
   บรรยาย ขยายความมาจาก สดมภ์ท่ี 1 และสดมภ์ท่ี 2 จากตารางการ 
  วิเคราะห์ ในข้อ 1) 
  2.5) ปัจจัยความสำเร็จ 
   ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือวิธีการท่ีช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ
  ตามจุดประสงค์ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/ 
  นวัตกรรม 
  2.6 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
   ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ค้นพบอะไรท่ีเกิดจากการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม อาจจะ
  เป็นการค้นพบวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
  2.7 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
   ระบุข้อมูลท่ีทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
  นวัตกรรม และการยกย่องชมเชยรางวัลท่ีได้รับ 
  2.8) เง่ือนไขความสำเร็จ 
   ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงาน/นวัตกรรม ไปใช้ 



 

 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 1) การถอดบทเรียน(Best Practice) ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
  ผู้บริหารและครูผู้สอนได้ส่งผลงานถอดบทเรียน(Best Practice) วิธีปฏิบัติท่ีดีในการ
ต่อต้านทุจริตและได้ทำการคัดเลือกในระดับสถานศึกษาเพื่อส่งเข้าคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
   ผลงานที่ได้รับคัดเลือกของผู้บริหาร ชื่อ การพัฒนาคุณลักษณะทั้ง ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต เพื่อคุณภาพผู้เรียน ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความสําเร็จ โดยใช้รูปแบบ KCN-VIT 
MODEL 
  ผลงานที่ได้รับคัดเลือกของครูผู้สอน ชื่อ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเร่ือง
วิวัฒนาการ โดยใช้บอร์ดเกมวิวัฒนาการในรายวิชาชีววิทยา 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 2) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
  การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 
 

  
     
  
 
 
 
 



 

 

 ผลลัพธ์ 
 การถอดบทเรียน(Best Practice) วิธีปฏิบัติท่ีดีในการต่อต้านทุจริตและนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริตท่ีเข้มแข็ง เนื่องจากปลูกฝัง
และส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น ทำให้นักเรียนได้เข้าถึง
และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในโครงการอาจมีไม่เพียงพอ 

6. ข้อเสนอแนะ  
 ปฏิบัติการถอดบทเรียน(Best Practice) วิธีปฏิบัติท่ีดีในการต่อต้านทุจริตและนวัตกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการปฏิบัติท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สั้น) 



 

 

1. ความเป็นมา 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่วัยรุ่น จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้นักเรียน 
ได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร์ส้ันท่ีสร้างสรรค์เพื่อแสดงผลงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นการสอดแทรก
แนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำานึกให้รักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ลงไปในเนื้อหาของภาพยนตร์ อีกท้ังเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของ
นักเรียนสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน ให้มีพื้นท่ีในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี เป็นเวทีให้
มวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ได้มีทางเลือกในการชมภาพยนตร์ท่ีมี 
เนื้อหาแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ผลิตภาพยนตร์ส้ันท่ีสร้างสรรค์เพื่อ
แสดงผลงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยถ่ายทอดปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อสะท้อนและ
กระตุ้นจิตสำนึกการไม่ทุจริตของคนในสังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการ
คิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียงและ 5) จิตสาธารณะ โดยได้ส่ือออกมาในรูปแบบ 
ภาพยนตร์ส้ัน  เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

2. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาทุกคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วิธีดำเนินการ 

 1) นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ
ผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน 
 2) ครูและนักเรียนวิเคราะห์ สภาพปัญหาท่ีนักเรียนศึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อนำไปผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันต่อไป ในกรณีท่ีเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ให้
นักเรียนกลับไปศึกษาข้อมูลใหม่ 
 3) นำข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มาเขียนเป็นเรื่องส้ัน เพื่อนำมาผลิตเป็นส่ือภาพยนตร์ส้ัน 
 4) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน 



 

 

 5) นำภาพยนตร์ส้ันมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อคัดเลือกไปสู่ระดับเขตพื้นท่ี 
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

4. ผลการดำเนินงาน 

 ผลผลิต 
 1) นักเรียนสามารถผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันมีความสอดคล้องคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริตและป้องกันต่อต้านการทุจริต 

 ผลลัพธ์ 
 1) ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาพยนตร์ส้ันต่อต้านการทุจริต เร่ือง “ Behind my Fault ตัวเรารู้ดี ”  

 

 2) ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาพยนตร์ส้ันต่อต้านการทุจริต เร่ือง “ Noboby Knows ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ ”  

 
 

 



 

 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องน้อย ทำให้ถ่ายทอดเรื่องราวได้น้อย 

6. ข้อเสนอแนะ  
 ควรเพิ่มระยะเวลาในการนำเสนอเรื่องราว เพื่อให้เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.ภาพความสำเร็จ 
 โรงเรียน 
 1) มีระบบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น 
 2) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3) มีการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อตกลงในการป้องกันการทุจริต 
 4 ) มี แ น ว ท า ง ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น าแ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด 
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 5) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ให้พฤติกรรมสุจริต 
 6) มีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 7) ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความศรัทธา เกิดความเช่ือมั่นไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 ผู้บริหารและครู 
 1) มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น  ช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 
 2) ปัญหาร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
 3) มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและนำไปแก้ไขปรับปรุงในหน่วยงาน 
 4) มีความตระหนักเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้ดำเนินงานตามระเบียบกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้น 
 5) เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในโรงเรียน 
 6) มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 7) ผู้บริหารและครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นตัวแบบท่ีดีในเรื่องความสุจริตให้แก่นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 8) ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก/บูรณาการให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 



 

 

 นักเรียน 
 1) กล้าแสดงออกด้านการคิด มีวินัย และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
 2) มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือครู โรงเรียน และชุมชน 
 3) มีภาวะผู้นำในการเป็นตัวแบบประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตและเผยแพร่ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ยอมรับคนโกง 
 4) มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 5) เรียนรู้และร่วมปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงานภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 6) เรียนรู้การจัดต้ังบริษัท การคิดผลิตสินค้าจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชน 
 7) รู้จักการประกอบอาชีพท่ีสุจริตและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 8) ตระหนักและรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน 
 9) เป็นสมาชิกทีดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 10) สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 

 ผู้ปกครองและชุมชน 
 1) ให้การยอมรับ เช่ือถือไว้วางใจ และมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารและครูในโรงเรียน ในการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 2) ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 3) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น 
 4) เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5) ได้รับการบริการท่ีดี เป็นธรรม และโปร่งใสจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 การดำเนินงานโรงเรียนสุจริตไม่ต่อเนื่อง และไม่สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริตให้ต่อเนื่อง 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ควรกำหนดมาตรการในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


