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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. ความเป็นมาของกิจกรรม/โครงการ 

ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คำนิยมท่ีพึงประสงค์ และต้านท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่

ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน

การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  

โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" จิตสำนึก

ความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์

ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิดไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและคำนิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อปฏิรูป 

"พลเมืองไทยในอนาคต" ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น  สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นใน

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

  ดังนั้น  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับสถานศึกษา  ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และนักเรียนในสังกัด  มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์  

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้กับ

สถานศึกษา  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนในสังกัด  มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์  

 

 



3. เป้าหมาย 

     3.1 ด้านปริมาณ   

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 40 คน  

นักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 30 คน 

     3.2 ด้านคุณภาพ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ

สถานศึกษา  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนในสังกัด  มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์  

4. สถานที่ดำเนินการ 

 ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 วันท่ี 11 – 19 สิงหาคม 2565 

6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จำนวน 10,000 บาท 

7. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบประเมินการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

การดำเนินกิจกรรม 

 

 การจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี ้

 

วันท่ีดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการ 
11 สิงหาคม 2565 ประชุมวางแผน แบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
15 สิงหาคม 2565 กรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 
16 สิงหาคม 2565 จัดหาอุปกรณ์ส่ือการอบรม 
17 สิงหาคม 2565 ครูวิทยากรรับอุปกรณ์ส่ือการอบรม 
19 สิงหาคม 2565 จัดโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต 
22 สิงหาคม 2565 กรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายสรุปกิจกรรมร่วมกัน 
23 สิงหาคม 2565 กรรมการฝ่ายประเมินผลสรุปรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 

1. ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม  

  การดำเนินงานกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตเป็นการเก็บข้อมูลท่ีได้จากการดำเนินกิจกรรม 

ดังนี ้

การจัดโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต มีลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน

อนุสรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน และนักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

จำนวน 30 คน ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

1.1 ดำเนินการจัดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต  
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 ฐาน  

ฐานท่ี 1 หลักสูตรต้านทุจริต วิทยากรคือ นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย และนายอุกฤษฎ์  หาไชย 
ฐานท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธ วิทยากรคือ นายณัฐวุฒิ  จงจิต 
ฐานท่ี 3 หลักสูตรต้านทุจริตกับโรงเรียนวิถีธรรม วิทยากรคือ นางสาวอาทิตยา  ลาหลงและนางสาวสุวิมล  

พลค้อ 
ฐานท่ี 4 หลักสูตรต้านทุจริตกับสถานศึกษาพอเพียง วิทยากรคือ นางสาววรรณพร พรหมศิริ 

และนางสาวศศิธร  ทองอินที 
ฐานท่ี 5 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับหลักสูตรต้านทุจริต วิทยากรคือ นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ 

- การแบ่งกลุ่มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คนโดยเวียนเข้าแต่ละฐาน 
แบบเป็นกลุ่ม ฐานละ 10 - 15 นาที 

- โดยในแต่ละฐานจะมีการให้คะแนน 50 คะแนน ฐานละ 10 คะแนน 
เมื่อจบกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้จะเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

-    นักเรียนร่วมสรุปกิจกรรม นำเสนอผลงาน 
     1.3 จากการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดคือ กลุ่ม 2 ได้คะแนน 48 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 50 คะแนน 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 



3. ผลการเก็บข้อมูลสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประเมิน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ท่ีเข้าร่วม

โครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต จำนวน 40 คน   

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

คิดเป็นร้อยละ  ค่า ส่วน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง เฉลี่ย เบี่ยงเบน 

4 3 2 1 เลขคณิต มาตรฐาน 

ด้านวัตถุประสงค์  (มาตรฐานที่ 1.1 และ มาตรฐานที่ 1.2) 

1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 73.91 26.09 0.00 0.00 3.74 0.44 

2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 73.91 26.09 0.00 0.00 3.74 0.44 

รวมด้านวัตถุประสงค์ 73.91 26.09 0.00 0.00 3.74 0.44 

ด้านการดำเนินการ  (มาตฐานที่ 2 และ มาตรฐานที่ 3) 

1 การอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา 73.91 21.74 4.35 0.00 3.70 0.55 

2 การกำหนดข้ันตอนและการประสานงานให้นักเรียนหรือครูทราบ 60.87 39.13 0.00 0.00 3.61 0.49 

3 กิจกรรมต่อต้านทุจริต 78.26 21.74 0.00 0.00 3.78 0.41 

4 กิจกรรมวิถีพุทธ 69.57 30.43 0.00 0.00 3.70 0.46 

5 กิจกรรมวิถีธรรม 73.91 21.74 4.35 0.00 3.70 0.55 

6 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 69.57 30.43 0.00 0.00 3.70 0.46 

7 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการต้านทุจรติ 73.91 26.09 0.00 0.00 3.74 0.44 

8 สถานท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม 73.91 21.74 4.35 0.00 3.70 0.55 

รวมด้านดำเนินการ 71.74 26.63 1.63 0.00 3.70 0.49 

ด้านผลลัพธ์  (มาตรฐานที่ 1.1 และ มาตรฐานที่ 1.2) 

1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 65.22 34.78 0.00 0.00 3.65 0.48 

2 นักเรียนเกิดจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์สุจริต 69.57 30.43 0.00 0.00 3.70 0.46 

รวมด้านผลลัพธ์ 67.39 32.61 0.00 0.00 3.67 0.47 

รวมด้านทั้ง 3  ด้าน 71.38 27.54 1.09 0.00 3.70 0.48 

 

 

 

 



บทท่ี 4        

 ผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

1.สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินการกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต หลังการดำเนินงานโดยแยกเป้าหมายด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
           1.1 ด้านปริมาณ 

1.1.1 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เข้ารับการอบรม 

จำนวน 40 คน  

1.1.2 นักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 30 คน ร่วมเป ็น

ผู้ช่วยวิทยากร 

1.2 ด้านคุณภาพ 

1.2.1 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรต้านทุจริตและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่มทั้งเผยแพร่ความรู้

ให้กับเพื่อนนักเรียน ครอบครัว และชุมชน 

1.2.2 นักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้พัฒนาตนเองทางด้าน

จิตอาสาช่วยเหลืองานสังคม “ทำดีด้วยหัวใจ” 

2. สรุปค่าใช้จ่าย 

  ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเป็นเงินท้ังส้ิน ...10,000...  บาท (หมื่นบาทถ้วน) 

                  เท่ากับท่ีกำหนด       สูงกว่าท่ีกำหนด        ต่ำกว่าท่ีกำหนด 
 

3. สรุปผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

      ผลการประเมินจากการเก็บข้อมูลของกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต โดยเฉล่ียทุกด้านอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป  โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจแต่ละกิจกรรมดังนี ้

          1.  ด้านวัตถุประสงค์ของงาน  อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.74  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ  0.44 

2.  ด้านดำเนินการ  อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.70   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.49 

3.  ด้านผลลัพธ์  อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.67  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.47 

 4.  รวมทั้ง 3 ด้าน  พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.70  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 

 

 



4. ปัจจัยที่สนับสนนุให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ได้รับงบประมาณเพียงพอ 

  ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

  บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

  มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรม 

  สถานท่ีในการดำเนินกิจกรรมมีความพร้อม 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

  ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้ปกครอง/ชุมชน 

  อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………    

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา 

1.ระยะเวลาในการดำเนินงานเรง่ด่วนเกินไป 

2.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

3.งบประมาณน้อยเกินไปไม่เพียงพอ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรน่า 2019 ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเป็นเท่าตัว 

แนวทางในการแก้ไข  

1.ควรขยายเวลาในการดำเนินงาน 

2.ต้องอยู่ในมาตรการการป้องกันการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 

3.วางแผนเรื่องงบประมาณให้เพียงพอ 

6. แนวโน้มที่จะดำเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป  
 

  ดำเนินการ     ไม่ดำเนินการ 

  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การประเมินกิจกรรม 
ที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ      

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน      

1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน      

1.3 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา      

2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม      

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ      

2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์      

2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ดำเนินงาน      

2.4 ความเพียงพอของบุคลากร      

2.5 ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน      
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ      

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม      

3.2 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย      
4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการจัดกิจกรรม      

4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด      

4.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ      

4.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้      

4.4 ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน      

4.5 ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร /  ครู      

4.6 ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน        

 รวม (ผลรวมทุกช่อง) 70 8    

ค่าคะแนนการประเมินผลโครงการ (คะแนนผลรวม X100 75) =  97.50  
สรุปผลการประเมินกิจกรรม  

          ระดับดีเยี่ยม       ระดับดีมาก     ระดับดี       ระดับพอใช้   ระดับต้องปรับปรุง   

ค่าคะแนน 0.00-59.99  แสดงว่ากิจกรรมนี้อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 ค่าคะแนน 60.00-69.99  แสดงว่ากิจกรรมนี้อยู่ในระดับ พอใช้ 

 ค่าคะแนน 70.00-79.99  แสดงว่ากิจกรรมนี้อยู่ในระดับ ดี 

 ค่าคะแนน 80.00-89.99  แสดงว่ากิจกรรมนี้อยู่ในระดับ ดีมาก 

 ค่าคะแนน 90.00-100  แสดงว่ากิจกรรมนี้อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 



บทท่ี 5        

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการดำเนินงานตามโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต ผลการประเมินการกิจกรรมโครงการอบรม

หลักสูตรต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้กับสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์ 

หลังการดำเนินงานโดยแยกเป้าหมายด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

           1.1 ด้านปริมาณ 

1.1.1 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เข้ารับการอบรม 

จำนวน 40 คน  

1.1.2 นักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จำนวน 30 คน ร่วมเป ็น

ผู้ช่วยวิทยากร 

1.2 ด้านคุณภาพ 

1.2.1 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรต้านทุจริตและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมทั้งเผยแพร่ความรู้

ให้กับเพื่อนนักเรียน ครอบครัว และชุมชน 

1.2.2 นักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้พัฒนาตนเองทางด้าน

จิตอาสาช่วยเหลืองานสังคม “ทำดีด้วยหัวใจ” 

สรุปผลการประเมินโครงการ ได้ ดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ 

- กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ระดับ ดีเย่ียม 

- กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน ระดับ ดีเย่ียม 

- กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ ดีเย่ียม 

2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ระดับ ดีมาก 

- ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ ระดับ ดีเย่ียม 

- ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ดำเนินงาน ระดับ ดีเย่ียม 

- ความเพียงพอของบุคลากร ระดับ ดีเย่ียม 

- ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน ระดับ ดีเย่ียม 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ 

- ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม ระดับ ดีมาก 



- วิธีการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย ระดับ ดีเย่ียม 

4. ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

- ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับท่ีกำหนด ระดับ ดีเย่ียม 

- ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ระดับ ดีเย่ียม 

- ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ระดับ ดีเย่ียม 

- ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ระดับ ดีเย่ียม 

- ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู ระดับ ดีเย่ียม 

ค่าคะแนนการประเมินผลโครงการ มีค่าเท่ากับ 97.50 แสดงว่ากิจกรรมนี้อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรจัดกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 



โครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ*  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)                       
ประจำปี ๒๕๖๕. 
    ภายใต้แผนงาน . บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

๒. กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ*. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                   

๓. ลักษณะโครงการ* 
                   (  ) โครงการท่ีใช้งบประมาณ     (    ) โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ 

    แหล่งงบประมาณ 
                   (    ) สพม.สป.      (  ) สพฐ.     (    ) อื่น ๆ ระบุ....................    (    ) ไม่ใช้งบประมาณ 

๔. วิธีการดำเนินงาน* 

                    (  ) ดำเนินการเอง                  (    ) จัดจ้าง 

๕. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน* 

                    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ         ( ) ยังไม่เริ่มดำเนินการ        (    ) ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 

ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ  
แผนระดับที่ 1 

๑. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ* 
      (    ) เป้าหมายท่ี 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
    (    ) เป้าหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    (    ) เป้าหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
    (    ) เป้าหมายท่ี 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    (    ) เป้าหมายท่ี 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ( ) เป้าหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

           อธิบายความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติท่ีเลือก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เพื่อพัฒนาข้าราชการ และบุคลากร ให้มีคุณลักษณะ 

5 ประการประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่ง

กระบวนการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความ

ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนใน

อนาคต 



๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง* 

(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

          ภาครัฐมีวัฒนธรรม   

การทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส 
 

    ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

 

แผนระดับที่ 2 

1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ* 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เก่ียวข้อง   
      โดยตรง* (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 

เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นปฏิรูป 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายรวม 

     ประเทศไทยมีระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) 

อยู่ใน 2๐ อันดับแรกของโลก

ในปี 2579 
 

ประเด็นปฏิรูปด้านการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง 
       เป้าหมายของประเด็น
ปฏิรูปให้มีการส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลัง
ในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และช้ีเบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทำ
ความผิด โดยรัฐมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ี
เบาะแสด้วย 
 

 

 
 
 



๒. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ* 
    (    ) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๓. ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
    (    ) ยุทธศาสตร์ท่ี                       ไม่มี 

 
๔. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                              
     
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560) 

    (    ) แผนท่ีสอดคล้อง  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ 
    (    ) แผนท่ีสอดคล้อง  แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ. 

๑. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

    (    ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    (    ) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
    (    ) นโยบายการลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    (    ) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    (    ) นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
    (    ) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    (    ) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
    (    ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา  
           และนวัตกรรม 
    (    ) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์   
           อย่างยั่งยืน 
    ( ) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
           และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    (    ) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๒. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    ๒.๑ 
............................................................................................................................................................................ 
    ๒.๒ 
……………………………………………………….............................................................................................................. 
 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินการ 

1.  หลักการและเหตุผล* 
ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คำนิยมท่ีพึงประสงค์ และต้านท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่

ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐาน

การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  

โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" จิตสำนึก

ความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์

ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิดไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและคำนิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อปฏิรูป 

"พลเมืองไทยในอนาคต" ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น  สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นใน

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

  ดังนั้น  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู ้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กั บสถานศึกษา  ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และนักเรียนในสังกัด  มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์  

 

2.  วัตถุประสงค์* 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกนัการการทุจริตให้กับ

นักเรียน  ครูผู้สอน และผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



3.  เป้าหมาย* 
๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ  
๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 ผู้เรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

4.  ผลที่คาดว่าจะเกิด* 
          ผู้เรียน ครู และผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

5.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ  

๕.๒ ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับประโยชน์* 

ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

7. พื้นที่การดำเนินการ 

 สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ*.. 

 ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดำเนินการ* 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปีที่ ๑ ปีที่ ปีที่ ปีที่ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำ

แผนการดำเนินงานตามโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 

๒๕๖๕ 

                

๒. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม

การดำเนินงานบริษัทสร้างการดี  สู่

วิถีพอเพียง 

                

๓. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการ

ทุจริต   

                

๔. กิจกรรมสร้างพลเมือง 

(Project Citizen)  

                

๕. กิจกรรมประกวดสื่อ

สร้างสรรค์  สร้างค่านิยมซื่อสัตย์

สุจริตให้สงัคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

                

๖. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 

สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม                  

(สื่อป้องกันการทุจริต) 

                

๗. ประชุมปฏิบัติการสรุป

และจัดทำรายงานโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 

๒๕๖๕ 

                

 

 

 



งบประมาณ 

1.  วงเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณทั้งหมด    ๕๐,๐๐๐.- 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ อื่นๆ 
ในประเทศ นอกประเทศ 

     

 

2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ* 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  ๒๕๖๕    ๕๐,๐๐๐.- 
พ.ศ.  ...........................     
พ.ศ.  ...........................     
พ.ศ.  ...........................     

 
ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ - นามสกุล*นางสาวชยากานต์  เป่ียมถาวรพจน์     โทรศัพท์* ๐๘-๑๙๓๐-๘๖๔๒ 

E-mail address* chayakan@esdc.go.th     โทรสาร – 

 

 
                                                  ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางสาวชยากานต์  เป่ียมถาวรพจน์) 
                                   

 

      
                                                             ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายณภัทร  ศรีละมัย) 
 

      
      

                                                   ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                       (นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 
 

 



คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงเรียน 

 

          

                            

 

คำสั่งโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
ท่ี 088/2565 

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต 
*********************************** 

 ด้วยโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่อต้านทุจริต ในวันศุกร์ที ่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกจ ิตสำน ึกให ้น ักเร ียนม ีความซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต   เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานด ังกล ่าวเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย 
จึงแต่งต้ังข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   เป็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
   นายวิสูตร  ยอดสุข  ประธานกรรมการ 
   นายภารดา  ศิลป์ชัย  รองประธานกรรมการ 
   นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ กรรมการ  
   นางนงค์นุช  ภูมี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. กำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  อันพึงจะมี เพื่อให้งาน 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1.ฝ่ายประสานงาน 
   นางรำเพย  สิงห์น้อย ประธานกรรมการ 

  นางสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวโศภิตา  มีแก้ว  กรรมการ 
  นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย  กรรมการ 

   นายอุกฤษฎ์  หาไชย  กรรมการ 
  นางสาววรรณพร  พรหมศิริ กรรมการ 

    นางสาวศศิธร  ทองอินที กรรมการ 
    นางสาวอาทิตยา  ลาหลง  กรรมการ 
    นายณัฐวุฒิ  จงจิต  กรรมการ 
   นางสาวสุวิมล  พลค้อ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 1. ประชุม วางแผนและประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



2. ฝ่ายอาหารและจัดสถานที่ 
   นางสาวโศภิตา  มีแก้ว  ประธานกรรมการ 
   นางรำเพย  สิงห์น้อย รองประธาน 

  นางสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการ 
  นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย  กรรมการ 

   นางสาววรรณพร  พรหมศิริ กรรมการ 
   นางสาวศศิธร  ทองอินที กรรมการ 
   นางสาวอาทิตยา  ลาหลง  กรรมการ 
   นางสาวสุวิมล  พลค้อ  กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  จงจิต  กรรมการ 
   นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ กรรมการ 
   นายประยุทธ  ทวีสาร  กรรมการ 
   นายสมหมาย  ศิริ  กรรมการ 
   นายภิญโญ  แก้วงาม  กรรมการ 
   นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการ 
   นายชัยวัฒน์  ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการ 
   นายอุกฤษฎ์  หาไชย  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานท่ีในห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 และบริเวณโรงอาหารสำหรับจัดกิจกรรม 
ฐานการเรียนรู้ 

2. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินงาน 

3. ฝ่ายพิธีกรและข้ันตอนพิธีการ 

   นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ ประธานกรรมการ 
   นายอุกฤษฎ์  หาไชย  รองประธานกรรมการ 

นางสาววรรณพร  พรหมศิริ กรรมการ 
    นางสาวศศิธร  ทองอินที กรรมการ 
    นางสาวอาทิตยา  ลาหลง  กรรมการ 

นางสาวสุวิมล  พลค้อ  กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  จงจิต  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  1. จัดเตรียมลำดับข้ันตอนและเป็นพิธีกรดำเนินรายการจนเสร็จส้ินกิจกรรม 
 

4.  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นายสมโภชน์  สามชูสินธุ์ ประธานกรรมการ 
   นายสมหวัง  นาคคล้าย รองประธานกรรมการ 
   นายชัยวัฒน์  ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการ 



   นายพัทธพล  เลียบไธสง กรรมการ 
   นายชนันธร  ละม้ายนิล กรรมการ 
   นายจุติพร  แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียง และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นให้พร้อมใช้งานในห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 
 2. บันทึกภาพการจัดกิจกรรมให้ท่ัวถึงตลอดการดำเนินงาน และทำไฟล์ส่งเพื่อสรุปงาน 
 

5. ฝ่ายกิจกรรมฐานการเรียนรู้และวิทยากร 
   นางรำเพย  สิงห์น้อย ประธานกรรมการ 

  นางสุภัค  ชุ่มบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
                                นางสาวโศภิตา  มีแก้ว  กรรมการ 

  นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย  กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ กรรมการ 

  นายอุกฤษฎ์  หาไชย  กรรมการ 

   นางสาววรรณพร  พรหมศิริ กรรมการ 
   นางสาวศศิธร  ทองอินที กรรมการ 
   นางสาวอาทิตยา  ลาหลง  กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  จงจิต  กรรมการ 
                             นางสาวสุวิมล  พลค้อ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
           ฐานท่ี 1 หลักสูตรต่อต้านทุจริต วิทยากรคือ นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อยและนายอุกฤษฎ์  หาไชย 

ฐานท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธ วิทยากรคือ นายณัฐวุฒิ  จงจิต 
ฐานท่ี 3 โรงเรียนวิถีธรรม วิทยากรคือ นางสาวอาทิตยา  ลาหลงและนางสาวสุวิมล  พลค้อ 
ฐานท่ี 4 สถานศึกษาพอเพียง วิทยากรคือ นางสาววรรณพร  พรหมศิริและนางสาวศศิธร  ทองอินที 
ฐานท่ี 5 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยากรคือ นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ 

 2. จัดเตรียมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 จำนวน 30 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดฐานการเรียนรู้ 
ในวันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา12.30 - 15.30 น. 
 
6. ฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 
   นางรำเพย  สิงห์น้อย ประธานกรรมการ 

นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์ รองประธานกรรมการ 

                             นางสาวโศภิตา  มีแก้ว  กรรมการ 

 นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย  กรรมการ 

นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ กรรมการ 

นายอุกฤษฎ์  หาไชย  กรรมการ 



นางสาววรรณพร  พรหมศิริ กรรมการ 

   นางสาวศศิธร  ทองอินที กรรมการ 

   นางสาวอาทิตยา  ลาหลง  กรรมการ 

   นายณัฐวุฒิ  จงจิต  กรรมการ 

                             นางสาวสุวิมล  พลค้อ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1. ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในระดับในวันท่ีจัดกิจกรรม 
          2. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการในกรณีท่ีพบปัญหา 
 

7. ฝ่ายการเงิน 
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ  ประธานกรรมการ 
นายนรินทร์  มิถุนดี  รองประธานกรรมการ 

   นางสาวปนัดดา  จำปาทอง กรรมการ 
   นางสาวสุกันญา  ขันทองดี กรรมการ 
   นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ กรรมการ 

นางสาววิลาวัลย์  ร่วมทวี  กรรมการ 
   นางสาวสุพัตรา  ทองดี  กรรมการ 
   นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก – จ่าย งบประมาณ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
2. สรุปค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรมและรายงานฝ่ายบริหารต่อไป 

 

8.  ฝ่ายประเมินผล 
   นางสาวมลัยพร   งามผิวเหลือง ประธานกรรมการ 
   นายนพกร  สิรินพมณี รองประธานกรรมการ 

นางสาววรรณพร  พรหมศิริ กรรมการ 
นางสาวศศิธร  ทองอินที กรรมการ 

   นางสาวสุวิมล  พลค้อ  กรรมการและเลขานุการ   
   นางสาวชัญญานุช        หาญมนต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้าที่ 1. จัดทำและเตรียมแบบประเมินผลให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 2. ดำเนินการแจกแบบประเมินให้กับนักเรียนและครู 
 3. สรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 4. จัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับวิทยากรและวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 



 ทั ้งนี ้ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมายให้เสร ็จเร ียบร ้อยบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 

          (นายวิสูตร  ยอดสุข) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กำหนดการโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต 
วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
 

เวลา 12.30 – 12.40 น.  นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบ 
เวลา12.40 – 12.50 น.   พิธีเปิด 
เวลา 12.50 – 13.50 น.  บรรยายเนื้อหา 
เวลา 13.50 – 14.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.00 - 15.15 น.         นักเรียนร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ 
เวลา 15.15 - 15.25 น.          สรุปกิจกรรม 
เวลา 15.25 - 15.30 น.          พิธีปิด 
 

 * หมายเหตุ - นักเรียนแต่งกายชุดสุจริต 
                     - กำหนดการณ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อนักเรียนแกนนำจิตอาสาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2565  

ที่เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

ลำดับที่ รายชื่อ ห้อง 
1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชูเกตุ ม.3/6 
2. นายกิตติทัต เนาวาสน์  ม.6/1 
3. นายณัฐวุฒิ ปัญญาเฉียบ ม.6/1 
4. นายอลงกรณ์ ไกรนารถ ม.6/1 
5. นายปฏิภาณ อิ่มโอฐ  ม.6/1 
6. นางสาวญาณิกา เสมสุข  ม.6/1 
7. นางสาวจิรนันท์ สนกระแสร์ ม.6/1 
8. นางสาวบวรลักษณ์ แก้วสีคร้าม  ม.6/1 
9. นางสาวฟ้าใส แซ่ล้ิม  ม.6/1 
10. นางสาววรัญญา เกษมเสถียร  ม.6/1 
11. นางสาวธิดาลักษณ์ แววมยุรี  ม.6/1 
12. นางสาวกนกกร ด่างหงอ  ม.6/1 
13. นางสาววริศรา พวาพล ม.6/1 
14. นางสาวอาคิรา โพธิ์เกิด  ม.6/1 
15. นางสาวณัฐมน พุ่มมณี  ม.6/1 
16. นางสาวยุวดี รอมาลี ม.6/1 
17. นางสาวณัชชา เกาะกิ่ง ม.6/1 
18. นางสาวจิรนันท์ จันทร์แดง ม.6/1 
19. นางสาวดวงใจ แสงคำ ม.6/1 
20. นางสาวนารี เขียวแดง  ม.6/1 
21. นางสาวกอแก้ว วิเศษกุล ม.6/1 
22. นางสาวไอรัก อูเจริญ ม.6/1 
23. นางสาวปิยธิดา อุปแก้ว ม.6/2 
24. นางสาวสโรชา เทพรักษ์ ม.6/2 
25. นางสาววริศรา อ่อนตา ม.6/2 
26. นายรัชพล ช่วงโชติ ม.6/2 

 



 

 

รายชื่อลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  
ที่เข้ารับการอบรม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น 
กลุ่ม ๑ 

๑ เด็กชายนิติธาดา  สำราญใจ ม. ๒/๓ 
๒ เด็กชายศุภวิชญ์  เกาไศยนันท์ ม. ๒/๓ 
๓ เด็กชายนิภัทร์   คงปั้น ม. ๒/๓ 

๕ เด็กชายกษิเดช  ชอบสว่าง ม. ๒/๘ 
๕ เด็กชายจิรายุทธ์    สีหาจ่อง ม. ๒/๘ 
๖ เด็กชายชลาทร  ส้มดี ม. ๒/๘ 

๗ เด็กชายเปรมินท์  มูหะหมัด ม. ๒/๘ 
๘ เด็กชายพิชญดนย์  วิสุมา ม. ๒/๘ 

กลุ่ม ๒ 
๙ เด็กหญิงธารทิพย์   ศรีคำภา ม. ๒/๓ 

๑๐ เด็กหญิงจิราพัชร แจ่มจำรัส ม. ๒/๓ 
๑๑ เด็กหญิงณัฐนิชา นาคำมูล ม. ๒/๓ 
๑๒ เด็กหญิงทิพาพร ยืนต้น ม. ๒/๓ 

๑๓ เด็กหญิงพริกขี้หน ู  -  ม. ๒/๓ 

๑๔ เด็กหญิงภัทรนันท์   สุขเมือง ม. ๒/๓ 
๑๕ เด็กหญิงวันเพ็ญ รอดภัย ม. ๒/๓ 
๑๖ เด็กหญิงฐานพัฒน์   แววมยุรี ม. ๒/๓ 

กลุ่ม ๓ 
๑๗ เด็กชายวาฤทธิ์   พูลผล ม. ๒/๘ 
๑๘ เด็กชายศราวิน ด่ันเกาะใหญ่ ม. ๒/๘ 
๑๙ เด็กชายสมพงษ์ พรมพิบาล ม. ๒/๘ 
๒๐ เด็กชายอภิชาติ จงใจกลาง ม. ๒/๘ 
๒๑ เด็กชายกิตติพัฒน์     พ่วงใจ ม. ๒/๘ 
๒๒ เด็กชายจิรายุ   สุดยอดสุข ม. ๒/๘ 

๒๓ เด็กชายกรวิชญ์ วรรณนาค ม. ๒/๘ 
๒๔ เด็กหญิงกัลญา ยุวยุทธ ม. ๒/๘ 

 



 
 
 
 
 

รายชื่อลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
*************************** 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น 
กลุ่ม ๔ 

๒๕ เด็กหญิงชญาน ี แก้วนุช ม. ๒/๘ 

๒๖ เด็กหญิงชลลดา พุดม่วง ม. ๒/๘ 
๒๗ เด็กหญิงณัฐชา กิ่งทอง ม. ๒/๘ 
๒๘ เด็กหญิงทิพปภา   ยนต์สูงเนิน ม. ๒/๘ 

๒๙ เด็กหญิงนันนภัสร์ แสงไสย ม. ๒/๘ 
๓๐ เด็กหญิงรสริน ผลภิญโญ ม. ๒/๘ 
๓๑ เด็กหญิงสุวรรณษา แสงเทียน ม. ๒/๘ 
๓๒ เด็กหญิงสายธาร ไล่ขาม ม. ๒/๘ 

กลุ่ม ๕ 
๓๓ เด็กหญิงสุนิตา   แก่นสำโรง ม. ๒/๘ 
๓๔ เด็กหญิงพัชราภา เครื่องทองใหญ่ ม. ๒/๘ 

๓๕ เด็กหญิงปนัดดา ปิ่นทอง ม. ๒/๘ 
๓๖ เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาคง ม. ๑/๖ 
๓๗ เด็กหญิงอิศริยา  สุดศรีทอง ม. ๑/๖ 
๓๘ เด็กหญิงสาวิตรี  บัวประเสริฐ ม. ๑/๖ 

๓๙ เด็กหญิงณิชกุล  หนองใหญ ่ ม. ๑/๖ 
๔๐ เด็กหญิงนุสรา   สีหาจ่อง ม. ๑/๖ 

 
 

 

 

 

 



รูปประกอบการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต  

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิสูตร ยอดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรำเพย สิงห์น้อย หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน 

 

 

 

 



คณะวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้ารับการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยากรให้ความรู้และนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรให้ความรู้และนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยากรให้ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรให้ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนันทนาการโดยผู้ช่วยวิทยาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเข้าฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

 

การเข้าฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

 

 



การเข้าฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

 

การเข้าฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

 

 



การเข้าฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

การเข้าฐานการเรียนรู้ 

 

 
 

 



ผลงานนักเรียน 

 

 
 

การขยายผลความรู้ที่ได้รับกับเพ่ือนนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 


