
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ 26/2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



2 
 

ค าน า 
  
  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
โดยกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้ และ       
การจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายขับเคลื่อน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาธิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยได้บรรจุอยู่ในจุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้น    
การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสํานึกของการมี คุณธรรมโดยไม่มุ่งหวัง              
แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว รักความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ     
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการตามปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต ในด้านการร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็น  
วิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน โดยอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน (ปปช.สพฐ.น้อย)  
และอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ช.ช.ชุมชน) และได้ขยายผล 
การดําเนินงานไปยังโรงเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้           
มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต   
4) อยู่อย่างพอเพียง และ5) จิตสาธารณะ  

  โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกําหนดขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) การนิเทศ 
กํากับ ติดตามแบบบูรณาการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตใน
สถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 3)กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี 4.0) 4) กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่ทนต่อ
การทุจริต 6) กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) และ 7)กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดทํารายงานโครง การ           
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เปิดเผยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนรับทราบ หากมีข้อผิดพลาดในการดําเนินงานประการใด จะขอนําข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการในปีการศึกษาต่อไป 
          
 

                                                         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 

 /สารบัญ...  
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บทที่  1 
 

บทน า 
 

1.  ความเป็นมา 
    ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
โดยกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้ และ      
การจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายขับเคลื่อน  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาธิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยได้บรรจุอยู่ในจุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้         
เน้นการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสํานึกของการมีคุณธรรมโดยไม่มุ่งหวังแต่
ผลประโยชน์ส่วนตัว รักความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการตามปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต ในด้านการร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็น 
วิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน โดยอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน (ปปช.สพฐ.น้อย)  
และอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ช.ช.ชุมชน) และได้ขยายผล  
การดําเนินงานไปยังโรงเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี  
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต     
4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดรายงานโครงการ              
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  โดยกําหนดขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) การนิเทศ กํากับ ติดตามแบบบูรณา
การตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2) 
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 3)  
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 4) กิจกรรมค่าย
เยาวชนต้นกล้าสุจริต 5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 6) กิจกรรมสร้าง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) และ 7)กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน
การทุจริต) 
 

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
    ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
  ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จุดเน้น สพฐ. ด้านที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

/3. ลักษณะโครงการ… 
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 3. ลักษณะโครงการ 
 √  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    โครงการตามนโยบาย 
   

4.  วัตถุประสงค์ 
   4.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
    1. เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
    2. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

 4.2 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  √  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                     ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  เพราะ..............................-..................................................... 
 

5. เป้าหมาย 
5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 119 แห่ง ดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) คิดเป็นร้อยละ 100  

 

5.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล            
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) การนิเทศ กํากับ ติดตามแบบ
บูรณาการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา  (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)   
3) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 4) กิจกรรม
ค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 6) กิจกรรมสร้าง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) และ 7)กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน
การทุจริต) 
 

5.3  ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 √  ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
  ดําเนินการได้ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด เพราะ ........................................................................ 

 
 
 
 
 
 

/บทที่ 2... 
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บทที่  2 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. วิธีด าเนินการ  

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม 

ร้อยละ     
ของงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ รายไตรมาสของ
ปีงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

มกราคม – มีนาคม 
2564 

1) จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 

5 - นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล และ
คณะทํางาน 

2) ประชุมคณะทํางาน วางแผนการดําเนินกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 

5 - 

3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 แห่ง
ครอบคลุม 
  3.1) สภาพการดําเนินการรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
  3.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม         
ความเหมาะสมของสภาพบริบทโรงเรียน 
  3.3) การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
  3.4) การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid - 19) 
  3.5) ประเด็นอื่นๆ (ตามที่โรงเรียนรับการนิเทศ 
ติดตามสอบถาม) 
4) การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) จากส่วนกลาง วันที่ 24 - 26 มีนาคม 
2564  ณ  โรงแรมคุ้มภูคํา  อําเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่ 

10 22,752 1) นายสุรวัฒน์   
เมืองมูล 
2) นายประสงค์   
โพธิ์แก้ว 
3) นางสาววารีรัตน ์
สติราษฎร ์
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม 

ร้อยละ     
ของงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ รายไตรมาสของ
ปีงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

เมษายน – มิถุนายน 
2564 

5) การวางแผนการดําเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)      
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) แต่ซึง่ต้องปรับ
กิจกรรม ให้เหมาะสมสมกับสถานการณ์ 
6) การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัท
สร้างการดี  สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนํา 
จํานวน 2 แห่ง แห่งละ 7,500 บาท (ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)  
และโรงเรียนบ้านดู่) 

5 15,000 นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล 

ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม– กันยายน 

2564 

7) จัดทําหนังสือราชการแจ้งการดําเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
8) จัดทําหนังสือราชการแจ้งการนิเทศ ติดตาม
หารจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
9) จัดทําหนังสือราชการแจ้งประเมินหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา พร้อมทั้งประสานโรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน   
38 แห่งให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงฯ ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)   
และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมิน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
10) จัดทําหนังสือราชการแจ้งการประกวด     
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง 
(บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ  โครงการโรงเรียนสุจริต  
และการดําเนินงานสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน      
การทุจริต) 
 

10 - นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม 

ร้อยละ     
ของงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ รายไตรมาสของ
ปีงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

กรกฎาคม– กันยายน 
2564 (ต่อ) 

11) ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ทางกลุ่มไลน์ สพป.
พะเยา เขต 2 และกลุ่มไลน์ครูศูนย์สังคมศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล 

11) การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ครั้งที่ 2 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 12 แห่ง ครอบคลุม 
  11.1) สภาพการดําเนินการรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
  11.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม         
ความเหมาะสมของสภาพบริบทโรงเรียน 
  11.3) การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
  11.4) การบูรณาการการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (Covid - 19) 
  11.5) การนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 
  11.6) ประเด็นอื่นๆ (ตามที่โรงเรียนรับ     
การนิเทศ ติดตามสอบถาม) 

25 3,712 1) นายสุรวัฒน์   
เมืองมูล 
2) นางสาววารีรัตน ์
สติราษฎร ์
3) นางช่อเพชร    
วงศ์ชัย 
4) นางสาวเฟย 
ฤดีใจ 

12) การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : 
ภาพยนตร์สั้น 
13) การประกวดการดําเนินงานบริษัทสร้าง  
การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)   
หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ 
โครงการโรงเรียนสุจริต   

25 41,000 นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล และ 
คณะกรรมการ
ตัดสินการ
ประกวด/แข่งขันฯ 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม 

ร้อยละ     
ของงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ รายไตรมาสของ
ปีงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

กรกฎาคม– กันยายน 
2564 (ต่อ) 

14) การจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) การประเมินโรงเรียนสุจริต (ITA 
สถานศึกษา) และการพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10 102,536 นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล 

15) รายงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   
 

5 - นายสุรวฒัน์   
เมืองมูล 

รวม 100 185,000  
(ตัวอักษร)  หนึ่งแสนแปดหมืน่ห้าพันบาทถ้วน  

หมายเหตุ  การดําเนินโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 4 ครั้ง 
เพ่ือดําเนินการเป็นเงินจํานวน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนนิการอื่น ๆ  เปน็เงิน 50,000 บาท  
(โอนมาให้ เดือนเมษายน  2564) 
คร้ังที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต  เป็นเงิน 40,000 บาท (โอนมาให้เดือนพฤษภาคม 2564)         
(โอนมาให้ เดือนพฤษภาคม  2564) 
คร้ังที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ      
การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันเชิงรุก  เป็นเงิน 75,000 บาท (โอนมาให้ เดือนสิงหาคม 2564) 
คร้ังที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดีที่มุง่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ เปน็เงิน 20,000 บาท                             
(โอนมาให้ เดือนสิงหาคม 2564) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ... 
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2. รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ  
   2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน       

119 แห่ง ได้ดําเนินกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    
(โครงการโรงเรียนสุจริต) คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน         
35 แห่ง จากจํานวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.11 (อีก 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.89 เป็นโรงเรียน          
เรียนรวม  2 แห่ง และอีก 1 แห่งไม่สามารถนําเข้าข้อมูลการประเมินในช่วงที่ระบบประเมินในเว็บไซต์ 
https://tyintegrity.org เกิดปัญหาขัดข้อง) โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําการประเมิน ได้แก่ 

 -  ผู้บริหารโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้บริหารโรงเรียน   จํานวน  35  คน 
   -  ครูฝ่ายวิชาการ/ครูผู้สอน     จํานวน  68  คน 
   -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   
      (โรงเรียนละ 1 ระดับชั้น)      จํานวน 387 คน 
   2.3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน         

30 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
ที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ได้แก่  

  -  ผู้บริหารโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้บริหารโรงเรียน   จํานวน  30  คน 
   -  ครูฝ่ายวิชาการ/ครูผู้สอน     จํานวน 114 คน 
   -  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3     จํานวน 910 คน 
 2.4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 5 แห่ง 

ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) :
ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบทุ “คีรีราษฎร์สงเคราะห์” โรงเรียนอนุบาลจุน   
(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนบ้านทุ่งแต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา และโรงเรียนบ้านร่องแมด โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด ฯ ได้แก่ 

   -  ผู้บริหารโรงเรียน      จํานวน    5  คน 
   -  ครูฝ่ายวิชาการ/ครูผู้สอน     จํานวน   18 คน 
   -  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3     จํานวน   32 คน 

    2.5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 10 แห่ง 
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ  โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด ฯ  ได้แก่ โรงเรียนบ้าน      
หนองบัวเงิน  โรงเรียนบ้านแฮะ (อําเภอปง) โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว  โรงเรียนบ้านม่วง  โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านน้ํามิน โรงเรียนบ้านจําบอน โรงเรียนบ้านนาอ้อม โรงเรียนบ้านบุญเรือง และโรงเรียนอนุบาลเชียงคํา    
(วัดพระธาตุสบแวน) 

/ -  ผู้บริหารโรงเรียน... 



11 
 

  
 -  ผู้บริหารโรงเรียน      จํานวน    7  คน 
   -  ครูฝ่ายวิชาการ/ครูผู้สอน     จํานวน   49  คน 
   -  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3     จํานวน   76  คน 

 

   √   เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแผน   
     เกินกว่าที่กําหนดไว้ในแผน เนื่องจาก........................................-............................................ 
  น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในแผน เนื่องจาก........................................-............................................ 
  
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
    √  ดําเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
 √  ระยะเวลาการดําเนินโครงการในภาพรวมเป็นไปตามที่กําหนดในแผน 
   ระยะเวลาการดําเนินโครงการเร็วกว่าที่กําหนดในแผน 
   ระยะเวลาการดําเนินโครงการล่าช้ากว่าที่กําหนดในแผน เนื่องจาก....................-..................... 
 
4. สถานที่ด าเนินการ 
 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
   2) โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 
5. งบประมาณ  
 การดําเนินโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 4 ครั้ง เพ่ือดําเนินการเป็นเงินจํานวน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ดังนี้ 
คร้ังที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนนิการอื่น ๆ  เปน็เงิน 50,000 บาท  
(โอนมาให้ เดือนเมษายน  2564) 
คร้ังที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต  เป็นเงิน 40,000 บาท (โอนมาให้เดือนพฤษภาคม 2564)         
(โอนมาให้ เดือนพฤษภาคม  2564) 
คร้ังที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
และการพัฒนานวัตกรรมการปอ้งกันเชิงรุก  เป็นเงิน 75,000 บาท (โอนมาให้ เดือนสิงหาคม 2564) 
คร้ังที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดีที่มุง่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ เปน็เงิน 20,000 บาท                
(โอนมาให้เดือนสิงหาคม 2564) 
    

 
 

/ตารางงบประมาณ... 
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ตาราง งบประมาณการดําเนนิโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ 
1 1.1) การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 แห่ง และ 
1.2) การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)           
จากส่วนกลาง วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564  ณ  โรงแรมคุ้มภูคํา  อําเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่ 

22,752 

2 การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี  สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนํา จํานวน 2 แห่ง แห่งละ 
7,500 บาท (ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)  และโรงเรียน
บ้านดู่) 

15,000 

3 การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 แห่ง 

3,712 

4 4.1) การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน
การทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น 
4.2) การประกวดการดําเนินงานบริษัทสร้าง  การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต   

41,000 

5 การจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การประเมินโรงเรียน
สุจริต (ITA สถานศึกษา) และการพัฒนาระบบการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

102,536 

รวม 185,000 
(ตัวอักษร)  หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นายสุรวัฒน์   เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ 
  
 
 
 
 
 

 

 /บทที่ 3... 
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บทที่  3 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
1. ผลการด าเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 

1) จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2564 

ได้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล           
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สอดคล้อง
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  
และสภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ประชุมคณะทํางาน วางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 

ได้แนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครอบคลุม
กิจกรรม   
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามแบบบูรณาการตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)       
2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน  
การทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)  
3) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี          
สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)  
4) กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  
5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต  
6) กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen)  
7) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม        
(สื่อป้องกันการทุจริต) 

 

    *** ในการดําเนินการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 หากประสบกับสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) อาจมี   
การปรับเปลี่ยน หรือลดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 
3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม       
การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ครั้งที่ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
18 แห่ง ครอบคลุม 
  3.1) สภาพการดําเนินการรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา   
  3.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมของสภาพบริบท
โรงเรียน 
  3.3) การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา   
  3.4) การบูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า      
(Covid - 19) 
  3.5) ประเด็นอื่นๆ (ตามที่โรงเรียน
รับการนิเทศ ติดตามสอบถาม) 
 

จากการนิเทศ ติดตามฯ พบข้อมูล ดังนี้ 
 1) โรงเรียนส่วนใหญ่ (16 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีการนําเข้า
ข้อมูลการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
https://tyintegrity.org เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีก 2 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 11.11 พบปัญหาการนําเข้าข้อมูล ในระบบ        
คณะผู้นิเทศ ติดตาม ได้เสนอแนะให้ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผ่านไลน์  กลุ่มการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้ประสานงานโครงการ 
 2) โรงเรียนส่วนใหญ่ ( 14 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 77.78 จัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
อีก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และบูรณาการ    
ในกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                  
คณะผู้นิเทศ ติดตาม ได้เสนอแนะให้มี   การวิเคราะห์หลักสูตรทุกปี
การศึกษา และประเมินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อ 
การเรียนรู้ ใบงาน/ ใบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบท และ 
ความสามารถของนักเรียน 
 3) โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย        
ทั้งการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การประเมิน ผลงาน/ชิ้นงาน        
การสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินตามสภาพจริง       
การทดสอบภาคปฏิบัติ และการทดสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 
และอัตนัย เน้นการประเมินระหว่างเรียน (Formative) มากกว่า    
การประเมินผลปลายภาค/ปลายปี (Sumative)  คณะผู้นิเทศ ติดตาม 
ได้เสนอแนะให้เน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรกําหนด
สัดส่วนการประเมินระหว่างเรียน (Formative) ต่อการประเมินผล
ปลายภาค/ปลายปี (Sumative) เป็น 80 : 20 หรือ 90 : 10     
โดยอยู่บนพ้ืนฐานสภาพบริบทของโรงเรียนเป็นหลัก 
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กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 
4) การเข้าร่วมประชุมชี้แจง        
การดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) จากส่วนกลาง วันที่ 24 - 26 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้แนวทางการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)             
ทั้งการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต และเขตพ้ืนที่สุจริต  ตลอดจน     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) 

5) การวางแผนการดําเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า   
(Covid - 19)  

ได้แนวทางการดําเนินการกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า   
(Covid - 19) โดยกําหนดให้โรงเรียนดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าว 
(รายละเอียดดัง เอกสารแนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

6) การสนับสนุนส่งเสริม             
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดี           
สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
แกนนํา จํานวน 2 แห่ง แห่งละ 
7,500 บาท (ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)  และ
โรงเรียนบ้านดู่) 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 2 จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุ  
สบแวน)  และโรงเรียนบ้านดู่ ได้นํางบประมาณไปใช้ในการจัดกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) และกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

7) การจัดทําหนังสือราชการให้
โรงเรียนดําเนินการกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 

ทําให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ดําเนินงาน ดังนี้ 
1) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) อย่างเป็นระบบ 
2) ทราบแนวทางการประกวดการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่     
วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์  
ด้านอาชีพ  โครงการโรงเรียนสุจริต  และการดําเนินงานสร้างสื่อ
สร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
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กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินกิจกรรม 
8) การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ครั้งที่ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   
12 แห่ง ครอบคลุม 
  8.1) สภาพการดําเนินการรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา   
  8.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมของสภาพบริบท
โรงเรียน 
  8.3) การวัดและประเมินผล     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา   
  8.4) การบูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า     
(Covid - 19) 
  8.5) การนิเทศ ติดตาม          
การดําเนินงานโครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล      
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 
  8.6) ประเด็นอืน่ๆ (ตามที่โรงเรียน
รับการนิเทศ ติดตามสอบถาม) 

  -   โรงเรียนส่วนใหญ่ (10 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีการนําเข้า
ข้อมูลการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านเว็บไซต์  
https://tyintegrity.org เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีก 2 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 16.67 พบปัญหาการนําเข้าข้อมูลในระบบ         
คณะผู้นิเทศ ติดตาม ได้เสนอแนะให้ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผ่านไลน์กลุ่มการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้ประสานงานโครงการ 
        -   โรงเรียนส่วนใหญ่ ( 9 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 75.00        
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบจัดเป็น
รายวิชาเพ่ิมเติม อีก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 จัดกิจกรรม    
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และบูรณาการในกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน และจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คณะผู้นิเทศ ติดตาม 
ได้เสนอแนะให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรทุกปีการศึกษา และประเมิน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  ใบงาน/          
ใบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบท และ ความสามารถของ
นักเรียน 
        -   โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
ทั้งการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การประเมิน ผลงาน/ชิ้นงาน       
การสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินตามสภาพจริง      
การทดสอบภาคปฏิบัติ และการทดสอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 
และอัตนัย เน้นการประเมินระหว่างเรียน (Formative) มากกว่า           
การประเมินผลปลายภาค/ปลายปี (Sumative)  
คณะผู้นิเทศ ติดตาม ได้เสนอแนะให้เน้นการวัดและประเมินผล      
ตามสภาพจริง ควรกําหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียน 
(Formative) ต่อการประเมินผลปลายภาค/ปลายปี (Sumative)   
เป็น 80 : 20 หรือ 90 : 10 โดยอยู่บนพ้ืนฐานสภาพบริบทของ
โรงเรียนเป็นหลัก 
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9) การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อ
ป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น 

มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม 
(สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น  
1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
    - รางวัลชนะเลิศ  : โรงเรียนบ้านสบทุ “คีรีราษฎร์สงเคราะห์” 
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
   - รางวัลชนะเลิศ  :  โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 
3) การพัฒนาและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา            
(ปีการศึกษา 2563 - 2564)  :  โรงเรียนบ้านร่องแมด 

10) การประกวดการดําเนินงาน
บริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง 
(บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือ        
ผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ 
โครงการโรงเรียนสุจริต   

มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 ได้รับรางวัลการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง 
(บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ 
โครงการโรงเรียนสุจริต   
1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
   - รางวัลชนะเลิศ  :  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  : โรงเรียนบ้านแฮะ (อําเภอปง) 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  : โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านม่วง 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านดู่ 
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
   - รางวัลชนะเลิศ  :  โรงเรียนบ้านน้ํามิน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  : โรงเรียนบ้านจําบอน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านม่วง 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) 
   - รางวัลชมเชย  :  โรงเรียนบ้านดู่ 
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
   - รางวัลชนะเลิศ  :  โรงเรียนบ้านน้ํามิน 
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11) การจัดหาสื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในโครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) การประเมินโรงเรียนสุจริต 
(ITA สถานศึกษา) และการพัฒนา
ระบบการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 2 จํานวน 18 แห่ง ได้รับสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2          
ได้จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและ     
ความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต (ITA 
สถานศึกษา)  
3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2            
มีสื่อสําหรับการพัฒนาระบบการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต          
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12) รายงานโครงการ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   

ได้เอกสารรายงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง 
โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล         
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.2565 
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2. งบประมาณการด าเนินงาน 
 

รายการงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด เบิกจ่ายจริง 
1) การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนิเทศ ติดตาม    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ครั้งที่ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 แห่ง  

13,000 26,464 

2) การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนิเทศ ติดตาม    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ครั้งที่ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 แห่ง 
3) การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล    
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)            
จากส่วนกลาง วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564        
4) การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้าง
การดี  สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) โดย
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนํา จํานวน 2 แห่ง 
แห่งละ 7,500 บาท (ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา 
(วัดพระธาตุสบแวน)  และโรงเรียนบ้านดู่) 

15,000 15,000 

5) การประกวดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)             
4.1) การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น 
4.2) การประกวดการดําเนินงานบริษัทสร้างการด ี   
สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)  

42,500 41,000 

6) การจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การประเมิน
โรงเรียนสุจริต (ITA สถานศึกษา) และการพัฒนา
ระบบการดําเนินงานฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
*** ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทําให้ต้องงดจัดกิจกรรม
ในโครงการบางอย่างตามความเหมาะสม 

114,500 102,536 

รวม 185,000 185,000 
(ตัวอักษร)  หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

 
  /3. ผลสําเร็จที่ได้รับ... 



20 
 

3. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ตามวัตถุประสงค์) ผลการด าเนินงาน 
1) นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาลตาม โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

1) นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาลตาม โครงการโรงเรียนสุจริต อย่างน้อย
คนละ 1 กิจกรรม 
2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกแห่ง มีการดําเนิน
โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) อย่างต่อเนื่อง 
3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 มีการดําเนินการ และข้อมูลสารสนเทศ
โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ รายงานโครงการ ผลการนิเทศ 
ติดตามหลักสูตร ผลการประกวดกิจกรรม โครงการ 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 มีโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างด้าน       
สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม   
(สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น และ        
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้าน
อาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต   

2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการดําเนินโครงการ 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) อย่าง
ต่อเนื่อง 

3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 มีการดําเนินการ และข้อมูลสารสนเทศ
โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
อย่างเป็นระบบ 

 

4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภาพรวม (ผู้ร่วมการประเมิน จ านวน 153 บาท) 
  ระดับ 5 พึงพอใจสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 24.18 
  ระดับ 4 พึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 47.71  
  ระดับ 3 พึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.95  
  ระดับ 2 พึงพอใจน้อย  คิดเป็นร้อยละ 9.15 
  ระดับ 1 ไม่พึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  -   
 
 
 

/บทที่ 4... 
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บทที่  4 
 

อุปสรรค  ปัญหา  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 

1. ปัญหา อุปสรรค 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทําให้ต้องงดจัด
กิจกรรมในโครงการบางกิจกรรม และจัดบางกิจกรรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และสภาพบริบท     
ของโรงเรียน 

 

2. แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
  นําผลงานโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างการดําเนินกิจกรรมในโครงการ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ด้านการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น และโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างด้าน          
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือผลการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ 
โครงการโรงเรียนสุจริต   
 
3. ความคิดเห็นต่อโครงการ 

√  เห็นควรดําเนินโครงการต่อ 
□ เห็นควรปรับปรุงโครงการ 
□ เห็นควรยกเลิกโครงการ         
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ชื่อโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
    (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กิจกรรม การดําเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
สอดคล้องนโยบาย    
    ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
  สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  สนองจุดเน้น สพฐ. ด้านที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรวัฒน์  เมืองมูล  
ระยะเวลาด าเนินงาน  มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
โดยกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้ และ       
การจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายขับเคลื่อน  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาธิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยได้บรรจุอยู่ในจุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้น     
การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสํานึกของการมีคุณธรรมโดยไม่มุ่งหวังแต่
ผลประโยชน์ส่วนตัว รักความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
ในด้านการร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิต  
ในโรงเรียนและชุมชน โดยอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน (ปปช.สพฐ.น้อย) และ
อนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ช.ช.ชุมชน) และได้ขยายผล        
การดําเนินงานไปยังโรงเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มี  
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต   
4) อยู่อย่างพอเพียง และ5) จิตสาธารณะ  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดรายงานโครงการ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยกําหนดขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) การนิเทศ กํากับ ติดตามแบบบูรณาการตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2) กิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 3)กิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 4) กิจกรรมค่ายเยาวชน
ต้นกล้าสุจริต 5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต  6) กิจกรรมสร้างสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) และ 7)กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน       
การทุจริต) 
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2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
    2. เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

      โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 119 แห่ง ดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล              
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

4. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
 การดําเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้กําหนดกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 
 

มีนาคม – 
กันยายน 64 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2) คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน 
3) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม 

2 การเข้าร่วมการประชุม/อบรมการขับเคลื่อน 
การดําเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) จากส่วนกลาง 

มีนาคม – 
กันยายน 64 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม 
 

3 การพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม    
ในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย) 

มีนาคม – 
กันยายน 64 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
3) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

4 การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้าง
การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 

มีนาคม – 
กันยายน 64 

1) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
3) นักเรียนแกนนําบริษัทสร้าง
การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) 
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ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 การดําเนินการค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต/      
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน       
ไม่ทนต่อการทุจริต 

สิงหาคม – 
กันยายน 64 

1) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
3) นักเรียนแกนนําบริษัทสร้าง
การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0)/นักเรียนแกนนําผู้นํา
เยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 

6 การดําเนินงานสร้างสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

กรกฎาคม – 
กันยายน 64 

1) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

7 การสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

สิงหาคม – 
กันยายน 64 

1) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
2) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
3) นักเรียนแกนสร้างสื่อ
สร้างสรรค์ฯ 

8 การจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การ
ประเมินโรงเรียนสุจริต (ITA สถานศึกษา) และ
การพัฒนาระบบการดําเนินงานฯ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
*** ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทําให้ต้องงดจัด
กิจกรรมในโครงการบางอย่างตามความเหมาะสม 
 

กันยายน 64 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. งบประมาณ   

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ           
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จํานวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 
    5.1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่นๆ 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) จํานวน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (กิจกรรมที่ 1 - 2) 
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    5.2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ          
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 40,000 บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) (กิจกรรมที่ 3 - 7) 

    5.3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 
จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (กิจกรรมที่ 4) 

    5.4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ การสร้างธรรมาภิบาล        
ในการบริหารจัดการ และการพฒันานวัตกรรมการป้องกันเชิงรกุ  เป็นเงิน 75,000 บาท (กิจกรรมที่ 8) 
 

รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 
จําแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าอาหาร/
อาหารว่าง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าตอบแทน 

ค่าพาหนะ/
สถานที ่

ค่าวัสดุ/จา้ง  
ถ่ายเอกสาร รวม 

1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม     
แบบบูรณาการตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 

โรงเรียน 
20 แห่ง 

3 - 5 คน/
วันจํานวน 
10 วัน) 

- 6,000 4,000 - 10,000 

2.การเข้าร่วมการประชุม/
อบรมการขับเคลื่อนการดําเนิน
กิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)       
จากส่วนกลาง/ต้นสังกัด 
 

4 - 20 คน 
จํานวน  
4 วัน 

- 9,600 20,400 - 30,000 

3.การพัฒนาเครือข่ายและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน   
การทุจริตในสถานศึกษา 
(ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)  
 

119 แห่ง - ไม่ใช้งบประมาณ - 

4. การสนับสนุนส่งเสริม        
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดี  
สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 
4.0) 
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รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 
จําแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าอาหาร/
อาหารว่าง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าตอบแทน 

ค่าพาหนะ/
สถานที ่

ค่าวัสดุ/จา้ง  
ถ่ายเอกสาร รวม 

   4.1 จัดสรรให้โรงเรียน    
แกนนํา จํานวน 2 แห่ง แห่งละ 
7,500 บาท 
   4.2 การประกวดแข่งขัน     
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดี  
สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 
4.0) 
   4.3 รางวัลการประกวด
แข่งขันการดําเนินงานบริษัท
สร้างการดี  สู่วิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี 4.0) 

- 
 
 

5 คน/วัน 
 
 
 

6 รางวัล 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

3,000 
 
 
 

27,000 

- 
 
 

2,000 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

15,000 
 
 

5,000 
 
 
 

27,000 

5. การดําเนินการค่ายเยาวชน  
ต้นกล้าสุจริต/การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน 
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

โรงเรียน
แกนนํา  
2 แห่ง/ 

1 - 2 วัน 

- - - 2,500 2,500 

6. การดําเนินงานสร้างสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) 

119 แห่ง/
วัน จํานวน 

2 วัน  
(คณะทํางาน 

20 คน) 
 

5,200  - 4,800 - 10,000 

7. การสร้างสื่อสร้างสรรค์    
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
   7.1 การประกวดแข่งขัน   
การจัดทําสื่อสร้างสรรค์      
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
   7.2 รางวัลการประกวด
แข่งขันจัดทําสื่อสร้างสรรค์  
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
 

 
 
 

7 คน/วัน 
 
 
 

 6 รางวัล 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

3,500 
 
 
 

7,000 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

3,500 
 
 
 

7,000 
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รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย 
จําแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าอาหาร/
อาหารว่าง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าตอบแทน 

ค่าพาหนะ/
สถานที ่

ค่าวัสดุ/จา้ง  
ถ่ายเอกสาร รวม 

8.การจัดหาสื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในโครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) การประเมิน
โรงเรียนสุจริต (ITA สถานศึกษา) 
และการพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานฯ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
*** ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (Covid - 19) ทําให้ต้องงด
จัดกิจกรรมในโครงการบางอย่าง
ตามความเหมาะสม 

18 แห่ง - - - 75,000  

รวม 5,200 56,100 31,200 92,500 185,000 
(ตัวอักษร)  หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

หมายเหตุ  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2     

7.สถานที่ด าเนินการ 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 119 แห่ง  
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8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 
2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมี 
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
(ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 
3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง 
การดี 4.0) 
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นํา
เยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 
6. กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) 
7. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
 

1. นิเทศ ติดตาม       
การดําเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา      
ภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
2. การประเมินโครงการ/
ความพึงพอใจโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา      
ภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

1. แบบนิเทศ ติดตาม    
การดําเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 
2. แบบประเมินโครงการ/
ความพึงพอใจโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตาม 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
   9.2 สถานศึกษาการมีดําเนินการโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) อย่างต่อเนื่อง 
   9.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการดําเนินการ และข้อมูล
สารสนเทศโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
อย่างเป็นระบบ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ที่  259 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************************************************** 
  ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินงานโครงการ การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) การนิเทศ กํากับ ติดตามแบบบูรณาการตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ ายและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 3) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม     
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 4) กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต           
5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 6) กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) และ 7) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
     ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอ
อาศัยความตามมาตรา37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1)  นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล         ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2         
     ประธานกรรมการ 
2)  นายเสมอ  วงค์พุฒ              รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
    พะเยา เขต 2         รองประธานกรรมการ 
3)  นายมรกต  อนุเคราะห์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
    พะเยา เขต 2         กรรมการ 
4)  นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
    พะเยา เขต 2         กรรมการ 
5)  ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   
     กรรมการ   
9)  นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา       ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามฯและประเมินผลฯ  
     กรรมการและเลขานุการ 
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10) นายสุรวัฒน์  เมืองมูล           ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

มีหน้าที่  
1) อํานวยความสะดวกในการดําเนินการโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล            

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2) ให้คําปรึกษา รวบรวมข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการโครงการ         

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
    

2. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ          
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
      1)  นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล         ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2         
                 ประธานกรรมการ 
    2)  นายเสมอ  วงค์พุฒ                รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

    พะเยา เขต 2            รองประธานกรรมการ 
3)  นายมรกต  อนุเคราะห์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
    พะเยา เขต 2              กรรมการ 
4)  นายนิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
    พะเยา เขต 2              กรรมการ 
5)  นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา    ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ     กรรมการ 
6)  นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์   กรรมการ   
7)  นางสกาวรัตน์  ไกรมาก  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
8)  นางสาวเฟย  ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์                                กรรมการ 
9)  นางช่อเพชร  วงศ์ชัย          ศึกษานิเทศก์                        กรรมการ 

   10) นางปิ่นนรา  ชื่นวงศ์             ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
   11) นางนงคราญ  ไชยวงศ์           ศึกษานิเทศก์                             กรรมการ 
 12) นางสาวสุพิน ไชยจําเริญ ศึกษานิเทศก์                                     กรรมการ 
     13) นางปฤษณา  ดํารงค์ชีพ         ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
   14) นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
   15) นางนิศากร  สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์                 กรรมการ 
   16) นางสาวธีรวรรณ จนัทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
   17) นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่   ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
   18) นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์    ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
 19) นายสุรวัฒน์  เมืองมูล           ศึกษานิเทศก์                                     กรรมการและเลขานุการ  
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มีหน้าที่  
1) นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตของโรงเรียนในสังกัด 
2) นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการตามโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ          

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
 

3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)   
     1) นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา     ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ประธานกรรมการ 
   2) นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก ์      กรรมการ   
 3) นางสกาวรัตน์  ไกรมาก  ศึกษานิเทศก ์        กรรมการ 
   4) นางสาวเฟย  ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
   5) นางช่อเพชร  วงศ์ชัย          ศึกษานิเทศก์                           กรรมการ 
   6) นางปิ่นนรา  ชื่นวงศ์               ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ 
   7) นางนงคราญ  ไชยวงศ์           ศึกษานิเทศก์                           กรรมการ 
   8) นางสาวสุพิน ไชยจําเริญ ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
   9) นางปฤษณา  ดํารงค์ชีพ         ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
   10) นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
   11) นางนิศากร  สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
   12) นางสาวธีรวรรณ จนัทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   13) นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   14) นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์    ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
   15) นายสุรวัฒน์  เมืองมูล           ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าที่  
   ร่วมวางแผน ดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และสะท้อนผลการดําเนินงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย      
1) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)   
2) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 3) กิจกรรม
ค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต 5) กิจกรรมสร้าง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) และ 7) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกัน
การทุจริต) 
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4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
 1) นายเสมอ  วงค์พุฒ          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
           พะเยา เขต 2               ประธานกรรมการ 
   2) นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
   3) นางสาวเฟย  ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
   4) นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
   5) นางปฤษณา ดํารงค์ชีพ     ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
   6) นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
 7) นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
    
มีหน้าที่  
          1)  ตัดสินการแข่งขันการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ตามเกณฑ์          
การประกวดแข่งขันการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ณ โรงเรียนที่เข้าร่วม          
การประกวดแข่งขัน 
   2)  ประกาศผลการแข่งขันการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)         
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทราบ 
 

5. คณะกรรมการประกวดการจัดท าสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
   1) นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา   ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประธานกรรมการ 
 2) นายบุญสิน สุปันตา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
                                                                  กรรมการ 
   3) นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์                                            กรรมการ 
   4) นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์                                            กรรมการ 
   5) นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์                                            กรรมการ 
   6) นายกณัวรรษ์ ประจันทร์ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ           กรรมการ 
   7) นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์                                     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
1) ตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)             

ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
    2) ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)      
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
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6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ   
   1)  นายอุเทน  มะโนชัย        ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์       ประธานกรรมการ 
   2)  นางกนกวรรณ  ธิวัย  นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
   3)  นางกอบแก้ว  พรมมินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ          กรรมการ 

 4)  นายวิทยา สมบุตร  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ           กรรมการ 
   5)  นางสาวจงรักษ์  วงษ์มณี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ          กรรมการ 
 6)  นางกฤษณา ทุ่งเย็น  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           กรรมการ 
   7)  นายพชร  บุญเรือง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน           กรรมการ 
   8) นางฐิรนันท์  สมบุตร  อัตราจ้าง                กรรมการ   
   9) นางสุรีย์  แจ้งสว่าง  อัตราจ้าง                กรรมการ  
 10) นางสาวศนนัธฉัตร คําลือ   อัตราจ้าง                กรรมการ 
   11) นายสุรวัฒน์  เมืองมูล ศึกษานิเทศก์                                      กรรมการและเลขานุการ  
 
 

มีหน้าที ่  
   จัดเตรียมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณการดําเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ          
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 ตามระเบียบการเงินและพัสดุฯ  
 

  ให้คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อ
คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        สั่ง   ณ  วันที่   6   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
(นายสุชาติ ศศิภัทรกุล) 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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ที่ ศธ ๐๔๐๙๖/ว 2115           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
          หมู่ที่ ๑๗  ถนนจุน – ปง  ตําบลจุน 
          อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๕๐ 

   10  สิงหาคม  ๒๕64 
 

เรื่อง   การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 12 แห่ง (ท่ีมีรายชื่อดังแนบ) 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. รายชื่อโรงเรียน   จํานวน   1   ชุด  
      2. กําหนดการนิเทศ ติดตามฯ จํานวน   1   ชุด  
   3. เครื่องมือนิเทศ ติดตามฯ   จํานวน   1   ชุด 
 

                   ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินงาน โครงการ            
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   ในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งได้กําหนดการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ระหว่าง
วันที่ 24 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนในสังกัด จํานวน 12 แห่ง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับ
การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมทั้งจัดเตรียม
หลักฐาน  และข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตร แผนการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ ตัวอย่างผลงานนักเรียนฯ) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – 3 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
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แนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

******************************* 
ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร      
ต้านทุจริตศึกษา ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
ได้แก่ 
1) ทักษะกระบวนการคิด 
2) มีวินัย 
3) ซื่อสัตย์สุจริต 
4)อยู่อย่างพอเพียง 
5) มีจิตสาธารณะ 
โดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 
1) จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือ 
2) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือ 
2) บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หรือ 
3) บูรณาการในสาระเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  หรือ   
4) บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว 
ลูกเสือ - เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์  
ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์) 
5) บูรณาการในวิถีปฏิบัติในโรงเรียน เช่น กิจกรรม  
หน้าเสาธง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ/นั่งสมาธิ  
กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมทําเวรเขตสีพัฒนา กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 
6) ดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

จัดกิจกรรม   
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
จากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid - 
19) 

2 กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย   
และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การต่อต้านการทุจริต        
ในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ.
น้อย) 

โรงเรียนดําเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย และสร้าง  
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ในสถานศึกษา 
ดังนี้ 
1) คัดเลือกนักเรียนและชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในคู่มือการจัดกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันและป้องกัน     
การทุจริตสําหรับนักเรียน  (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 

จัดกิจกรรม   
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
จากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019    
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันและป้องกัน     
การทุจริตสําหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 
4) ครูผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการการป้องกันและ
ป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน  (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 
ชุดเดิม ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณะกรรมการการ
ป้องกันและป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน  (ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย) ชุดใหม่ 
5) คณะกรรมการการป้องกันและป้องกันการทุจริต
สําหรับนักเรียน  (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) และ
คณะกรรมการการป้องกันและป้องกันการทุจริตสําหรับ
ชุมชน  (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) ดําเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ที่กําหนด 

(Covid - 19) 

3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม 
การดําเนินงานบริษัทสร้าง 
การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี 4.0) ** 

โรงเรียนดําเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม             
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง     
(บรษิัทสร้างการดี 4.0) ดังนี้ 
1) แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดสีู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)     
ประกอบด้วย  
  -  คณะกรรมการที่ปรึกษา (ผู้อํานวยการโรงเรียน 
หรือรองผู้อํานวยการโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  -  คณะกรรมการอํานวยการ(ผู้อํานวยการโรงเรียน 
หรือรองผู้อํานวยการโรงเรียน หรือครูที่ได้รับ
มอบหมาย)  
  -  คณะกรรมการกลั่นกรอง (เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ 
ครูจํานวน 3 – 5 คน) 
  -  คณะกรรมการตรวจสอบ (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 
  -  คณะกรรมการจัดทําระเบียบข้อตกลง (ครูที่ปรึกษา
โครงการ และตัวแทนนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ 
จํานวน 5 – 9 คน) 
2) รับสมัครนักเรียนที่ประสงค์ดําเนินดําเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดสีู่วิถีพอเพียง 
3) อบรมให้ความรู้บริษัทสร้างการดีแก่นักเรียน 
ครอบคลุม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การเขียน
โครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทําบัญชี

จัดกิจกรรม   
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
จากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid - 
19) 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 
รายรับ – รายจ่าย การวัดและประเมินผล 
4) คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจเลือกโครงงาน/
กิจกรรม 
5) ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในข้อ 4 ที่ได้รับ
อนุมัติ (ดําเนินกิจกรรม บันทึกผลการปฏิบัติงาน   
บัญชีเงินสดคงเหลือประจําวัน บันทึกการประชุมของ 
คณะกรรมการ การถอดบทเรียนหลังกิจกรรม และ  
การวัดและประเมินผลโครงการ) 
6) คณะกรรมการการป้องกันและป้องกันการทุจริต
สําหรับนักเรียน  (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง และ
คณะกรรมการการป้องกันและป้องกันการทุจริตสําหรับ
ชุมชน  (ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) ติดตาม ตรวจสอบ     
การดําเนินงานของสถานศึกษา 
7) พิจาณาความเหมาะสม และส่งเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ดังรายละเอียดที่ส่งมา   
ด้วย 2) 

4 กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้า
สุจริต 

โรงเรียนดําเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต   
และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําเยาวชน    
ไม่ทนต่อการทุจริต  ผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/อบรม
พัฒนา/อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 
1) ทักษะกระบวนการคิด 
2) มีวินัย 
3) ซื่อสัตย์สุจริต 
4) อยู่อย่างพอเพียง 
5) มีจิตสาธารณะ 
โดยเน้นการจัดกิจกรรมฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านทาง
จอภาพ (VDO Conference) และการเว้นระยะห่าง
ของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมพัฒนาฯ 

จัดกิจกรรม   
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
จากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid - 
19) 

5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้นําเยาวชน ไม่    
ทนต่อการทุจริต 

6 กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

โรงเรียนดําเนินกิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ดังนี้ 
 

จัดกิจกรรม   
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
จากสถานการณ์   
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม หมายเหตุ 
1) ระบุปัญหาในชุมชน 
2) เลือกปัญหาในชุมชน 
3) รวบรวมข้อมูล และนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4) พัฒนาแฟ้มผลงานของนักเรียน 
5) นําเสนอผลงานด้วยแฟ้มและผังนิทรรศการ 
6) สรุป ประเมินผลและสะท้อนประสบการณ์ 
โดยสามารถจัดกิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน
ดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดในรายวิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรต้านทุจริต  หรอื 
2) จัดในเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลักสูตรต้านทุจริต  
หรือ 
2) บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หรือ 
3) บูรณาการในสาระเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  หรือ   
4) บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว 
ลูกเสือ - เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์  
ชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์) 

การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid - 
19) 

7 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม 
(สื่อป้องกันการทุจริต)  ** 

โรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) :
ภาพยนตร์สั้น ดังนี้ 
1) กําหนดโครงเรื่องภาพยนตร์สั้น ครอบคลุม 
คุณลักษณะ 5 ประการ หรือคุณลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ 
2) ดําเนินการถ่ายทําภาพยนตร์ ความยาวไม่เกิน 7 
นาท ี
3) เผยแพร่ภาพยนตร์ให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับชม 
4) พิจาณาความเหมาะสม และส่งเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ดังรายละเอียดที่ส่งมา   
ด้วย 2) 

จัดกิจกรรม   
โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
จากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid - 
19) 
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หมายเหตุ  
   1) ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการให้คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 
   2) โรงเรียนไม่จําเป็นต้องดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ครบทุกกิจกรรม แต่มีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 
   3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม การดําเนินงานบริษัทสร้าง การดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง
การดี 4.0) ** กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)  ** 
โรงเรียนสามารถพิจารณาความเหมาะสม และส่งเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
   4) ผู้ประสานงาน : นายสุรวฒัน์ เมืองมูล  ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
หมายเลขโทรศัพท์  087-1812687  
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เกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

******************* 
การแข่งขันการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
1.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 

2.  หลักเกณฑ์การส่งผลงาน  
   2.1) โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งได้  2 ระดับชั้น 
    2.2) โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งได้ระดับชั้นละ 1 ทีม 
    2.3) ในทีมต้องเป็นทีมในระดับและโรงเรียนเดียวกัน ประกอบด้วย นักเรียน จํานวน 5 คน และ          
ครูผู้ควบคุม จํานวนไม่เกิน 3 คน 
 

3. ลักษณะผลงาน 
   3.1) เป็นบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน 
หรือแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2) มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง 
การดี 4.0)  ประกอบด้วย  
      -  คณะกรรมการที่ปรึกษา (ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือรองผู้อํานวยการโรงเรียน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
      -  คณะกรรมการอํานวยการ(ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือรองผู้อํานวยการโรงเรียน หรือครูที่ได้รับ
มอบหมาย)  
      -  คณะกรรมการกลั่นกรอง (เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ ครูจํานวน 3 – 5 คน) 
      -  คณะกรรมการตรวจสอบ (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน) 
      -  คณะกรรมการจัดทําระเบียบข้อตกลง (ครูที่ปรึกษาโครงการ และตัวแทนนักเรียนที่เป็น
คณะกรรมการ จํานวน 5 – 9 คน) 
    3.3) เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 หรือ ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียน 
ที่ 1 
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4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน 
  การแข่งขันแบ่งได้เป็น 1 ระดับ คือ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1) ส่งผลงานภายในวันที่  20 สิงหาคม 2564  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 2 
    2) ส่งผลงาน ประกอบด้วย  
     2.1) รายงานผลการดําเนินกิจกรรม (ไม่เกิน 30 หน้า รวมภาคผนวก)   จํานวน  5  ชุด 
     2.2) แผ่นพับ          จํานวน  5  แผ่น 
    3) คณะกรรมการพิจาณาผลงานและนัดหมายโรงเรียนเพ่ือรับฟังการนําเสนอผลงาน และนิทรรศการ 
การดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)  ณ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
แข่งขัน   
    4) โรงเรียนที่ได้รับนัดหมายให้นักเรียนแกนนํา 3 – 5 คน นําเสนอการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) แบบอิสระ ในเวลา 20 นาที พร้อมนําคณะกรรมการเยี่ยมชม               
ผลการดําเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
 

5. เกณฑ์การให้คะแนน  
   1) ความสอดคล้องของกิจกรรมกับสภาพปัญหาของโรงเรียน หรือแก้ไขปัญหาตาม 
        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         20 คะแนน 
    2) กระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (ที่มาความสําคัญ  จุดประสงค์  กรอบงาน 
        การดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน)         20 คะแนน 
    3) ผลงานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม     15 คะแนน 
    4) การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
           สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     15 คะแนน 
    5) การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการมีความเหมาะสม  มีร่องรอยหลักฐาน   
        (เช่น รายงานกิจกรรมบัญชีรับ-จ่าย เครื่องมือประเมินโครงการ  รูปภาพ ฯลฯ)    20 คะแนน 
    6) การนําเสนอในเวลาที่กําหนด  (20 นาที)        10 คะแนน 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100   ระดับเหรียญทอง 
    ร้อยละ 70 – 79   ระดับเหรียญเงิน 
    ร้อยละ 60 – 69   ระดับเหรียญทองแดง 
    ต่ํากว่าร้อยละ 60    เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 
 
 
 
  



43 
 

เกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

******************* 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
1.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 

2.  หลักเกณฑ์การส่งผลงาน  
   2.1) โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งได้  2 ระดับชั้น 
    2.2) โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งได้ระดับชั้นละ 1 ทีม 
    2.3) ในทีมต้องเป็นทีมในระดับและโรงเรียนเดียวกัน ประกอบด้วย นักเรียน จํานวน 5 คน และ         
ครูผู้ควบคุม จํานวนไม่เกิน 3 คน 
 

3. ลักษณะผลงาน 
    3.1) เป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 7 นาที (รวม Title และ End Credit) 
    3.2) มีเนื้อหาการนําเสนอภายใต้แนวคิดคุณลักษณะ 5 ประการ หรือคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย (1) ทักษะกระบวนการคิด  (2) มีวินัย (3) ซื่อสัตย์สุจริต (4) อยู่อย่างพอเพียง  และ                
(5) มีจิตสาธารณะ 
    3.3) เป็นผลงานใหม่ หรือผลงานที่เคยผลิต โดยนักเรียนในโรงเรียน และเผยแพร่ให้นักเรียนในโรงเรียน
ได้รับชม 
 

4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน 
  การแข่งขันแบ่งได้เป็น 1 ระดับ คือ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1) ส่งผลงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
    2) ส่งผลงาน ประกอบด้วย  
     2.1) รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  จํานวน  5  ชุด 
     2.2) DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์   จํานวน  2 แผ่น 
     2.3) บทภาพยนตร์   จํานวน  5 แผ่น 
    3) ไม่มีการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งมาในข้อ 2)  
 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 
   1) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์ความสอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน 
    2) เทคนิคของภาพยนตร์ เช่น การจัดมุม มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ  20 คะแนน 
    3) ความสมบูรณ์และการทําหน้าที่ภาพยนตร์ (Film Function)   15 คะแนน 
    4) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน    15 คะแนน 
    5) บทภาพยนตร์         15 คะแนน 
    6) การนําเสนอภายใต้แนวคิดคุณลักษณะ 5 ประการ หรือคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   15 คะแนน 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100   ระดับเหรียญทอง 
    ร้อยละ 70 – 79   ระดับเหรียญเงิน 
    ร้อยละ 60 – 69   ระดับเหรียญทองแดง 
    ต่ํากว่าร้อยละ 60    เข้าร่วมการแข่งขัน 

7. รางวัล  จํานวน 2 ระดับ  ประกอบด้วย 
    ชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  เงินรางวัล  2,000 บาท พรอ้มเกียรติบัตรของนักเรียน และ 
        ครูผู้ฝึกสอน   
    รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล  1,000 บาท พรอ้มเกียรติบัตรของนักเรียน และ 
        ครูผู้ฝึกสอน 
    รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล  500 บาท พร้อมเกียรติบัตรของนักเรียน และ 
        ครูผู้ฝึกสอน 
 
 
 
 
 
 
 
  



45 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
เรื่อง ผลการพิจารณาประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  

(สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

………………………………………………………………… 
  ตามที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินการพิจารณาประกวด  
สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 256๔ ตามโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต    
ให้สังคม เป็นแบบอย่างด้านการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการพิจารณาประกวดคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ  
ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ดังนี้ 
 

กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศ บ้านสบทุ  

“คีรีราษฎร์สงเคราะห์” 
 
 
 

1) เด็กหญิงพีระดา น้อยมณี 
2) เด็กหญิงฐิติมา แซ่เติ๋น 
3) เด็กหญิงกวินธิดา วิชพล 
4) เด็กหญิงรุ้งรดา แซ่จ๋าว 
5) เด็กหญิงจิตรสินี ตั้งสกุลเสริมศรี 

1) นางสุพัตรา ชูยิ้ม 
2) นางสาวแขนภา อินต๊ะอดทน 
3) นางสาวสุปราณี นามมาลา 
4) นายปรีชา โสภาเคน 

 

กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศ อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1) เด็กชายณัฐภัทร ปาวี 

2) เด็กชายอภิชัย คําติ๊บ 
3) เด็กหญิงธนัยนันท์ ธีร์ตินแท่น 
4) เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา 

1) นางสาวภัทราวดี นวลแจ่ม 
2) นายกิตติพงษ์ สมภาร 
3) นายนรินทร์ ดวงบุบผา 
4) นายณัฏฐ์ เจริญงามวงศ์วาน 
5) นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ 
6) นางลักษณา จันธิมา 
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กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ต่อ) 

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 
ที่ 1 

บ้านทุ่งแต 
 
 

1) เด็กหญิงกนกวรรณ นุแก้วตัน 
2) เด็กหญิงกชกร สุทธวงค์ 
3) เด็กหญิงพัชรีกร พรมวงค์ 
4) เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยมงคล 

1) นายเทวินทร์ นิลมณี 
2) นางสาวนุสรา คําผัด 
3) นางแก้ว นุแก้วตัน 
4) นายยุทธนา คงแหลม 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 
ที่ 2 

ชุมชนบ้านหนองเลา 1) เด็กชายคมกริช ดวงอุดสา 
2) เด็กชายรามิล ยะมงคล 
3) เด็กชายกิตติศักดิ์ สีดาเสถียร 
4) เด็กชายณัฐศักดิ์ อินดร 
5) เด็กหญิงกิติญาดา ยะมงคล 

1) พระพัชรพงศ์ วํสวชิโร (เผา่เต็ม) 
2) นายสิชการ จิโนสวัสดิ์ 
3) นายสุภัทร เขียนโพธิ์ 

 

กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) : ภาพยนตร์สั้น  
ที่มีการพัฒนาและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2563 - 2564) 

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศ โรงเรียนบ่านร่องแมด 

 
 

1) เด็กชายเมธาวุฒิ ใจแก้ว 
2) เด็กชายเอกภพ ศรีจันทร์ 
3) เด็กหญิงธันยบูรณ์ มาสิม 
4) เด็กหญิงพิมพ์นิภา กองตา 
5) เด็กหญิงศุภสุตา ทาแกง 
6) เด็กชายชัยนวัฒน์ พ่อกว้าง 
7) เด็กชายจีรวัฒน์ บุญวงค์ 
8) เด็กหญิงเพียงฟ้า ก๋าติ๊บ 
9) เด็กหญิงณัฏฐธิดา การสมเหมาะ 
10) เด็กหญิงปริยากร ใจกล้า 
11) เด็กชายนครินทร์ ขาวสอาด 
12) เด็กชายปภาวิน แก้วสุข 
13) เด็กชายแทนทีปต์ ท้าวแพทย์ 
14) เด็กหญิงพิมพ์นิภา กองตา 

1) นายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ 
2) นายเอกชัย ชายวิชัย 
3) นางสาววรรณภา สืบศฤงคาร 
4) นายธนากร กาวินคํา 
5) นางสาวพิมพกานต์ ลาบุตรดี 
6) นายณัฐพงษ์ ชุมภู 

   ประกาศ   ณ  วันที่   10   เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 
 
 
 

(นายเสมอ วงค์พุฒ) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
เรื่อง ผลการประกวดการด าเนนิงานบริษัทสร้างการดสีู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 

หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑด์้านอาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 
………………………………………………………………… 

  ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ดําเนินกิจกรรมการประกวดผล     
การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ ปีการศึกษา 
2564 ตามโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้โรงเรียนที่ดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านการดําเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพที่มีผลงานสามารถเป็นแบบอย่าง
ด้านการขับ เคลื่อนการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ ให้โรงเรียน  
ในสังกัดทราบ ดังนี้ 
 

กิจกรรม การประกวดการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 3   

อันดับ เหรียญ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศ ทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเงนิ 

ผลงาน : น้ํายาอเนก 
ประสงค์สมนุไพร 

1) เด็กชายธีรากร วงค์ศรีจันทร ์
2) เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สิงห์ดี 
3) เด็กหญิงตรีชดาภรณ์ วงค์แก้ว 
4) เด็กหญิงเกวลิน กิจพิพัฒน์   
5) เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญล้ํา 

1) นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์ใหญ ่
2) นางสาวทพิวรรณ พิราโสภา 
3) นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ใหญ่ 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

เงิน โรงเรียนบ้านแฮะ  
(อําเภอปง) 
ผลงาน : สบู่หอม ถนอมผิว 

1) เด็กหญิงกรวิการ์ เจิมจอหอ 
2) เด็กชายอรรณนพ นนัตา 
3) เด็กหญิงอนัญญา ดอกรัก 
4) เด็กหญิงวริศรา สมร่าง 
5) เด็กชายณรงค์ชัย เก๋ียงคํา 

1) นางสาวนิภาลัย แรกข้าว 
2) นางสาวจารุวรรณ จันวนั 
3) นางสาวอัจฉราพร บุญมี 
4) นายภบูดินทร์ พวงจํา 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

2 

เงิน โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 
ผลงาน : สุ่มไก่ไมโครเวฟ   
สู่ผลิตภัณฑ์ไข่ออนซัน 

1) เด็กหญิงรินรดา ภิรมย์รักษ์ 
2) เด็กหญิงแพรไหม จองทุน 
3) เด็กหญิงวิรัญชนา สมวงค ์
4) เด็กชายธีรัตม์ มีหลาย 
5) เด็กชายบูรณ์พิภพ บุญทา 
 
 
 
 

1) นายอนนัท์ ปัญญา 
2) นางสาวอ้อมพร ไชยสาร 
3) นางพชัรี เนตรกุล 
4) นายพศวีร์ ศรีวิชัย 
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อันดับ เหรียญ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชมเชย เงิน โรงเรียนบ้านม่วง 

ผลงาน : ปัง ปัง 
1) เด็กชายพนธกร คณาพงษ ์
2) เด็กหญิงภัทรภร บ้านสระ 
3) เด็กหญิงวรดา บรรจง 
4) เด็กหญิงปานศิวะณัฐ อินเขียว 
5) เด็กหญิงอริสรา เข่ือนแก้ว 
6) เด็กหญิงเนตรปภา อินต๊ะจันทร์ 

1) นางสาวรัตติกุล บุญเทพ 
2) นางสาวสาวิตรี บุญแรง 
3) นางแสงเทียน อ่อนเจริญ 
 

 

กิจกรรม การประกวดการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 – 6   

อันดับ เหรียญ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศ ทอง โรงเรียนบ้านน้าํมิน 

ผลงาน : เมืองมินเบเกอร่ี 
วิถีคุณธรรม น้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) เด็กหญิงกัญญาภัค ใจมูล 
2) เด็กหญิงจิราภรณ์ หายโศก 
3) เด็กชายกรัณยภาคย์ นาปรัง 
4) เด็กชายนภัสกร ขุนมนิ 
5) เด็กชายวัชรพงศ์ นิทะโน 

1)  นางพรรณี รัตนไพศาลกิจ 
2)  นายภาณุพล ยิ้มใหญ ่
3)  นางสาวธมนวรรณ จันทร์มา 
4)  นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

1 

เงิน โรงเรียนบ้านจําบอน 
ผลงาน : กระถางให้ชีวิต 

1) เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณรัตน ์
2) เด็กหญิงปนัดดา กาติ๊บ 
3) เด็กชายภูมิณฤทธิ์ กาติบ๊ 
4) เด็กชายวายุ พรมราช 
5) เด็กชายยศพล พันธ์สาํโรง 

1) นางอรทัย มังคลาด 
2) นางรจเรข ปัญญาสิทธิ ์
3) นายพษิณุ  ศรีขันทะ 
4) นายธัญพิสิษฐ์  แบนขุนทด 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

2 

เงิน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงนิ 
ผลงาน : เห็ดนางฟ้าทอด
กรอบ Spicy 

1) เด็กชายจีระศักดิ์ หลานช ู
2) เด็กหญิงอาณาจักร วงศ์แก้ว 
3) เด็กหญิงวิชาดา วงค์แก้ว 
4) เด็กชายศิริโชค  สาธชุาติ   
5) เด็กชายกฤษฎา  ใจด ี

1)  นางสาวทพิวรรณ พิราโสภา 
2)  นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ใหญ่ 
3)  นางสาวอภิรพัชร์ วันแก 
 

ชมเชย เงิน โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 
ผลงาน : การแปรรูปถั่วแระ 
(ถั่วเหลือง) 

1) เด็กหญิงวณิชยา รุ่งเรือง 
2) เด็กหญิงอรกานต์ สุนันตะ๊ 
3) เด็กหญิงสุภรทิพย์ จันทร์ขาว 
4) เด็กหญิงรังสิณี ลักขณัติ 
5) เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เบา้พาระ 

1) นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน 
2) นางสาวเกษราภรณ์ มีหลาย 
3) นางสาวประกายเดือน ซื่อสัตย์ 
4) นายพศวีร์ ศรีวิชัย 

ชมเชย เงิน โรงเรียนบ้านนาอ้อม 
ผลงาน : ตลาดนัดสุจริต 

1) เด็กชายฐิติกร ธรรมศิริ   
2) เด็กชายธีรภัทร กัณชนะ   
3) เด็กหญิงวิชญาดา ใจพี่   
4) เด็กชายอํานาจ คําบุญเรือง 
5) เด็กหญิงอมรภัทร  พุฒพิมเสน 
 

1) นายวิวฒัน์ พนาบาํรุง    
2) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์    
3) นายสมบัติ อินทร์ลือ    
4) นางสาวอุมลรัตน์ บปุผาโรจน์   
5) นายศิริศักดิ์ ศรีษะคํา    
7) นางสร้อยสุดา ศรีกันไชย 
6) นางจฬุาลักษณ์ ขัติยศ 
7) นายศวิต ฟักงาม 
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อันดับ เหรียญ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชมเชย เงิน โรงเรียนบ้านม่วง 

ผลงาน : เทียนหอมสมุนไพร
สุดหรรษา 

1) เด็กชายนที ยนตส์ุวรรณ 
2) เด็กหญิงชนิดาภา อินต๊ะจนัทร์ 
3) เด็กหญิงไอริณ ใจกว้าง 
4) เด็กหญิงฐิติพร อินต๊ะขัน 
5) เด็กหญิงพัชริดา ยอดชัย  

1) นางอารีย์ อินทร์ลือ 
2) นางสาวอาริยา ไวย้ศ 
3) นางสาวสุนสิา พระวสิัตย์ 
 

ชมเชย เงิน โรงเรียนบ้านบุญเรือง 
ผลงาน : แยมเสาวรส 

1) เด็กชายภัทธรณินทร์ บุญสุข 
2) เด็กชายอภิชา แช่มช้อย 
3) เด็กหญิงฐิตามร ขันธะ 
4) เด็กหญิงพิชญฎา สมส ี
5) เด็กหญิงนันท์ชพร  ชัยชนะ 

1) นายวทิยา  จนัทร์ทนะ 
2) นางศิริพร  อุ่นเรือน 
3) นางสาวพิมพ์ชนก  ตามล 
4) นางสาวอําไพร สมสมัย 
 

ชมเชย เงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาํ   
(วัดพระธาตสุบแวน) 
ผลงาน : สบู่สมุนไพร    
ต้านภัย COVID - 19 

1) เด็กหญิงธัญชนก คําปา 
2) เด็กหญิงภูษณิศา บุญทนั 
3) เด็กชายฐิติโชติ แสงศรีจนัทร ์
4) เด็กหญิงศุภสุตา ลือศักดิ์ 
5) เด็กหญิงณัชชาวีร์ ใจกลา้ 

1) นางสุวรรณา ปักษาศร 
2) นางสาวนิศารัตน์ สิบหม่ืนอาด 
3) นางสาววิมลมาศ อุทธวงั 
4) นายอิสรีย์ ทองภูมิพนัธ ์

ชมเชย เงิน โรงเรียนบ้านดู ่
ผลงาน : สร้างรายได้     
ยามว่าง 

1) เด็กหญงิญาณศิา  มัลลิกะมาลย์ 
2) เด็กหญิงปพินท์สุดา พริบไหว 
3) เด็กหญิงพร้อมบุญ อุ่นเรือน 
4) เด็กหญงิกมลวรรณ ปันอินทอง 
5) เด็กหญิงปัณรสี ปาขนั 

1) นางศิริรัตน์ อินแปลง 
2) นางสาวประภัสสรา ดวงทิพย์ 
3) นางสาวสุภาพร อุดไชย  
4) นางบงกช ปัญญาไว 

 

กิจกรรม การประกวดการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) หรือการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 3   

อันดับ เหรียญ โรงเรียน นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
ชนะเลิศ ทอง โรงเรียนบ้านน้าํมิน 

ผลงาน : เมืองมินคอฟฟี่    
สู่วิถีพอเพียง 

1) เด็กชายศุภชัย ดอนมลู 
2) เด็กหญิงปัญณิชา ยะมะโน 
3) เด็กหญิงนิชธาวลัย์ พิชญเตโช 
4) เด็กหญิงบุญธิชา แซ่ยา่ง 
5) เด็กหญิงกัญญาพัชร อ้อนเรือน 

1) นายวีระวุฒิ ตุ้ยสาร 
2) นางวนัเพ็ญ ตุ้ยสาร 
3) นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัย 
4) นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๔ 
 
 

(นายมรกต อนุเคราะห์) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 



56 
 

รูปภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

*********************** 
 

 
 
 
 


