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ค าน า 
 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกนและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล  นอกจากนี้ 
ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ยังมีความสอดคล้อง
กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ)  

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  ได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ร่วมสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพื่อพัฒนานักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖   ให้เกิดคุณลักษณะ ๕  ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะโดยด าเนินการตามแนวทางของ
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย  

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองคณะครู  

และนักเรียนทุกคน  ท่ีร่วมกันขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

แนวทางการบริหารงานโดยโดยความร่วมมือ รวมใจ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ 

 

              นางสาวปัทมา  สุขสบาย  

                                                        ผู้อ านวยการโรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง ๖  
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สารบัญ 

เร่ือง               หนา้ 

ค าน า          ก 
สารบัญ          ข 
ลักษณะส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมท่ีน าเสนอ     ๔ 
จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน      ๖ 
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน     ๗ 
ผลการด าเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีได้รับ     ๑๓ ปัจจัย

ความส าเร็จ                ๑๓ 
บทเรียนท่ีได้รับ        ๑๓ 
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ    ๑๔ 
เงื่อนไขความส าเร็จ       ๑๔ 
Best Practice สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต๑๕ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต    ๑๖ 

 เอกสารอ้างอิง        ๑๗ 
 ภาคผนวก        ๑๘ 
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การน าเสนอ 

ชื่อผลงาน  การบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดยความร่วมมือ รวมใจ 
   สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ประการของโรงเรียนสุจริต 
ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวปัทมา  สุขสบาย  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ลักษณะส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่น าเสนอ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
(สนก.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบ
การบริหาร การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยด าเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย 

ตามพระปฐมบรมราชโองการท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” 
ในความนี้ การบริหารจัดการบ้านเมือง ไม่ใช่ค านึงถึงแต่ประโยชน์ ความร่ ารวย หรือความเจริญทางวัตถุเท่านั้น 
แต่ความสุขของประชาชนถือเป็นส่ิงส าคัญไม่แพ้กันการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีนั้น แม้จะเป็นหน้าท่ีโดยตรง
ของผู้ปกครองหรือรัฐบาลก็จริง แต่ผลสัมฤทธิ์นั้น ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของทุกภาคส่วนด้วย ถ้าทุกฝ่ายต้ังอยู่ใน
ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันดี ไม่ใช่แค่ประโยชน์เท่านั้นท่ีประเทศชาติพึงจะได้รับ แต่ความสุขจะเกิด
ขึ้นกับมหาชนชาวสยามด้วยเช่นกัน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา๓๙ได้ก าหนดไว้ว่า ๑ ) บริหารกิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและสถานศึกษา หรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ๒ ) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ัง ควบคุมดูแลบุคคลากร
การเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอื่นๆ ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
และข้อบังคับของราชการ๓ ) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการท านิติ
กรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ี สถานศึกษาหรือส่วน
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ราชการได้ รับตามท่ีได้รับมอบหมาย๔ ) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา๕ ) อ านาจหน้าท่ี ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและ
วุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และ๖ ) 
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการ
สภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวมท้ังงานอื่นท่ีกระทรวงมอบหมาย  

จากบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จึงต้องบริหารงาน ให้มีคุณภาพ   
ตามบทบาทหน้าท่ีซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ.๒๕๔๖
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา๓๙ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 นอกจากนี้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ.๒๕๔๒
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ เดือนสิงหาคม พ .ศ. 
๒๕๔๒  กล่าวถึงการ การบริหารจัดการท่ีดี เป็นหลักในการน ามาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุข โดยยึด
หลักพื้นฐาน๖ประการ คือ  

๑. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต้อง เป็นธรรม การด าเนินการให้ 
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดย
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน  
  ๒. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย 
  ๓. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๔. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความ
คิดเห็น ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ การท าประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออื่นๆท่ีเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความ 
รับผิดชอบต่อสังคม   การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสีย จากการกระท าของตนเอง 

 ๖. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูง สุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 



๖ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

ผู้บริหารมีความส าคัญต่อการบริหารงานท้ังด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป จ าต้องใช้หลักการบริหารงานตามหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่ง
เกิดขึ้นบนความร่วมมือ  (Cooperation) ของบุคลากรในองค์ทุก ฝ่าย  ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีก านดไว้ 

การบริการงานวิชาการของการพัฒนาผู้เรียนใน ศตวรรษที่ ๒๑ ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ ของเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีอยู่เทคโนโลยีท่ีไม่หยุด นิ่ง แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ ๒๑ ( 3Rs 8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้   3Rs ได้แก่ การอ่านออก ( Reading) การเขียนได้( Writing) และ
การคิดเลขเป็น (Arithmetics)    8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ( Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ( Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ  (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ  การเรียนรู้( Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  เป็นโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ๔๐ % ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)  ท่ีพร้อมจะขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต โดยความร่วมมือของกลุ่ม
บริหารงานในโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียน เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไปในการตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนาปลูกฝังจริยธรรม สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์  มี
วินัย รับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และรวมพลังในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยการบริหารงานโรงเรียนสุจริต
โดยความร่วมมือ รวมใจ เพื่อให้บรรลุตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต 
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๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน 

 ๒.๑ จุดประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง 
สุจริต รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง 
 ๒ . เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด          
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 ๓ . เพื่อให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  ๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา จ านวน ๖๑ คน มีส่วนร่วม มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

๒) นักเรียนระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน  ๑๖๒ คน มีส่วน 
ร่วมและได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ  
ป้องกันการทุจริต  

เชิงคุณภาพ 
๑) ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ  

สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจมีส่วนร่วม มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ 
เปล่ียนแปลง มีทักษะ  กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  

๓) ผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

๓.๑ การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
ศึกษาบริบทภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนพบว่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

เป็นโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต ๑ ท่ีมีความพร้อมในด้านอาคาร
สถานท่ี ห้องปฏิบัติการต่างๆ ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ ระบบสาธารณูปโภคดีเพียงพอต่อผู้เรียน ด้าน
งบประมาณได้รับงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนตามจ านวนนักเรียน นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนตามสมควร  ส่วนด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน
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ใหญ่เป็นข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจและจุดมุ่งหมายตามปฏิญญาของโรงเรียน
สุจริตจึงท าให้ขาดนวัตกรรมท่ีจะขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)จึงได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เห็นเป้าประสงค์ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  

๓.๒ การวางแผนในการแก้ปัญหา 
  เมื่อท าความเข้าใจ กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด ๖ 

แล้ว จึงร่วมมือ วางแผนในการ ท่ีจะขับเคล่ือน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยการ ร่วมแสดงออกทางความอย่างหลากหลาย
ตามประสบการณ์ท่ีคุณครูแต่ละท่านได้เคยพบมา จึงได้สรุปวิธีการบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดย หลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้อง ตามค ากล่าวที่ว่า “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม 
คือ ความส าเร็จของทุกคน”  และตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต หมวดท่ี ๑๖ ว่า “สมคฺคาน ตโป สุโข” ความเพียร
ของหมู่ชน ผู้พร้อมเพรียงกันท าให้เกิดสุข  

๓.๓. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เมื่อทุกคนรู้เข้าใจวิธีการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) แล้วจึงก าหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้  

กิจกรรมปลูกฝัง 
 ๑. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยครูประจ าช้ันเป็นผู้น าหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. กิจกรรม “The Kids พิชิตคอร์รับช่ัน” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริตผ่านกิจวัตรท่ีท าประจ าทุกวันจนให้เป็นวิถีสุจริต คือ  
  - คิดฐานสอง มองให้ถูก (ทักษะการคิด)  
   * ตัวไปไฟดับ 
   * น้ าคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อไม่ใช้ 

*คัดแยกขยะ ลดภาระของสังคม 
  - แถวตรง ใจตรง(มีวินัย) 

*ฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
รวมท้ังการเดินแถว การวางของ การตั้งโต๊ะเรียน การวางรองเท้า 

  - ของหายได้คืน(ซื่อสัตย์) 
* เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น า 
ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนและการแยกแยะของส่วนรวม 
  กับของส่วนตัว 
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  - เด็กดีมีเงินออม(พอเพียง) 
* เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักออมเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
ซึ่งจะมีการออมเงินประจ าห้องเรียนทุกวัน 

  - เขตสีเด็กดีดูแล(จิตสาธารณะ) 
* การท าความสะอาดเขตรับผิดชอบของกลุ่มสี ท่ีร่วมมือกัน  
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสะอาดสวยงาม มีภูม ิ
ทัศน์ท่ีดี นักเรียนเกิดความภาคภูมิในใจและมีความรักในสถาบัน 

  ๓. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “คิดฐานสอง มองให้ถูก” การจัดการขยะประเภท ขวด
พลาสติก และกระดาษ 
  ๔. กิจกรรม “คนงาม อร่ามวิทยา” คือ เป็นผู้มีความความงามท้ัง ๓ อย่าง ได้แก่   งามกาย 
งามวาจา งามใจ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนท่ีสามารถประพฤติปฏิบัติตนเองจนปรากฏ
เป็นท่ีประจักษ์ ด้วยการเชิญธงหน้าเสาธง  
 กิจกรรมป้องกัน 
  ๑. ค าส่ังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน( ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
  ๒. ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน ( ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) 
  ๓. ค าส่ังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าโรงเรียน 
  ๔. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  ซึ่งจัดท าไว้ที่ www.nikom6school.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
 กิจกรรมสร้างเครือข่าย 
  ๑. จัดท าเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ เพื่อขยายผล
โครงการโรงเรียนสุจริตสู่ชุมชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง 
  ๒. จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่าง 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ กับ วัดคลองตาทัย 
  ๓. จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่าง 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม 

http://www.nikom6school.ac.th/
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๓.๔. การตรวจสอบและปรับปรุง 
การตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินงาน ใช้การพบปะพูดคุยอย่างเป็นกัลยาณมิตรร่วมกับการนิเทศ

ภายในเป็นระยะ ท้ังการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การซักถามผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงและเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

Flow chart แสดงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 
เร่ืองที่ ๔   นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระบ าลีลาวดี 

.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  
ความต้องการและสภาพปัญหา 

วเิคราะห์ปฏิญญาโรงเรียนสจุริต 

วิธีการบริหารงานโรงเรียนสุจริต 

โดยหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- หลักสูตรต้านทุจริต 

- The Kids พิชิตคอร์รัปชั่น 

 

 

สรุปผลและรายงาน 

บรรลผุล 

ประเมนิผล ปรับปรุงแก้ไข 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

- ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

- เครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- วินัย/จรรยาบรรณ 
- ประเมินผลปฏิบัติงาน 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 
 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- ระบบควบคุมภายใน 

- ระเบียบการเงิน/การคลัง 

- รายงานโครงการ 
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๔. ผลการด าเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ  

วัตถุประสงค์ ผลท่ีเกิดจากการกระท า Best Practice 
๑. เพื่อให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 
๖ มีระบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดยหลัก
ธรรมาภิบาล 
   

- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ มี
ระบบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดยความ
ร่วมมือรวมใจ   
- กลุ่มบริหารงานสุจริต  
   * กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   * กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   * กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   * กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

นักเรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ 
ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
พอเพียง และจิตสาธารณะ 

๓. เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนในการป้องกัน
การทุจริต 

การร่วมมือกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนในการป้องกันการทุจริตและ
ขยายผลโครงการ 

 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยท่ีส าคัญของการบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดยใช้การร่วมมือ รวมใจ ให้ส าเร็จได้อยู่ท่ีคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ท่ีร่วมมือ กันในจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ผู้เรียน และการท างานเป็นทีม สร้าง ขวัญและก าลังใจ ให้กันและกัน อย่างต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ในการให้ความส าคัญและร่วมมือพัฒนาผู้เรียนเมื่ออยู่ท่ีบ้าน ส่งผลให้

การพัฒนาผู้เรียนในด้าน คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตของนักเรียนดีขึ้น โดยดูจากพฤติกรรมประจ าวันของ

นักเรียน นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่

เรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม อดทน และมีวินัยในตนเอง มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา 
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๖. บทเรียนที่ได้รับ  

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคมควรเริ่มต้นต้ังแต่สถาบันครอบครัวเนื่องจาก สภาพ
เศรษฐกิจกดดันให้พ่อแม่ต้องท างาน ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูก หรือเล้ียงดูในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม สมาชิกใน
ครอบครัวมีเวลาให้แก่กันน้อยลง ท าให้เกิดการปล่อยปละละเลยและทอดท้ิงเด็ก และมีการใช้ความรุนแรง  ส่ิง
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจของเด็ก สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาท้ังทางด้านการ
เรียน ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทางการ
บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่าง  สถาบันศาสนา คือการเผยแพร่ค าส่ังสอน   และส่วนท่ีส าคัญ
ในการสร้างเครือข่ายของสังคมคุณธรรมคือ ส่ือ -  การแพร่ข่าวสารที่เป็นการส่งเสริม เป็นจริงไม่เอนเอียง   ส่ิง
ต่างๆเหล่านี้ จึงจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ประเทศเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ประเทศจะ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ 

การบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดยความร่วมมือ รวมใจ ในด้านต่างๆ เช่นการใช้หลักนิติธรรม  ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดถือก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ควรมีการช้ีแจงเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบ
อยู่เสมอ การใช้หลักคุณธรรม  ควรยึดถือเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลัก  การใช้หลักความโปร่งใส  มี
การประชุมช้ีแจงในทุกเรื่อง เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยได้ การใช้หลักความมีสวนร่วม  มีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรมของโรงเรียน เป็นท่ีปรึกษาและเป็นก าลังใจให้กับบุคลากร  การใช้หลักความรับผิดชอบ  มีความ
รับผิดชอบในภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนโดยไม่มีการทอดท้ิง หรือปฏิเสธและปฏิบัติกิจนั้นๆ จนส าเร็จ  การใช้
หลักความคุ้มค่า  ทุกส่ิงทุกอย่างลงมือกระท าต้องคุ้มค่าท้ังเวลา ผลงานและส่ิงท่ีลงทุนไป ถึงแม้บางครั้งอาจจะ
ได้ผลไม่ดีท่ีสุด แต่ก็ได้ต้ังใจอย่างดีท่ีสุดแล้ว 
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

 - เผยแพร่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ลงใน www.nikom๖
school.ac.th และ fan page นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  ๖ 
      -  ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสุจริตในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
      -  ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสุจริตในวันประชุมผู้ปกครอง 
       -  เข้าร่วมน าเสนอผลงาน กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับภูมิภาค 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
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๘. เง่ือนไขความส าเร็จ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(๑) ข้อมูล หลักฐานยืนยัน
ความส าเร็จ(๒) 

วิธีการปฏิบัติ(How To) (๓) 

๑. โรงเรียนมีกระบวนการท างาน
โดยใช้การด าเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

๒. ครูให้ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

 

๑. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑  

๒. ผู้ส่งผลงานได้รับเชิญให้เป็น
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
๑  

๑. การประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญกับ
คณะครูในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ถึง
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

๒. การร่วมเสนอออกแบบกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนของ
โรงเรียนสุจริต 

 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือ
และเห็นความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนสุจริต 

๓. คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตผ่าน
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
๔. นักเรียนทุกคนท ากิจกรรม 
“The Kids พิชิตคอร์รับช่ัน”  

๓. ติดตาม สังเกต ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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๙. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

ปฏิญญา กิจกรรมท่ีสอดคล้อง 
 

วิธีการ 

๑.การปลูกฝัง 
 
 
 

๑. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
๒. กิจกรรม “The Kids พิชิตคอร์
รับช่ัน” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตผ่าน
กิจวัตรท่ีท าประจ าทุกวันจนให้เป็น
วิถีสุจริต 
๓. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔. กิจกรรม “คนงาม อร่ามวิทยา”  

- กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยครูประจ า
ช้ันเป็นผู้น าหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)  
- กิจกรรม “The Kids พิชิตคอร์รับช่ัน” เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ผ่านกิจวัตรท่ีท าประจ าทุกวันจนให้เป็นวิถีสุจริต 
- คิดฐานสอง มองให้ถูก (ทักษะการคิด)  
- แถวตรง ใจตรง (มีวินัย) 
- ของหายได้คืน (ซื่อสัตย์) 
- เด็กดีมีเงินออม (พอเพียง) 
- เขตสีเด็กดีดูแล (จิตสาธารณะ) 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “คิดฐานสอง มองให้
ถูก” การจัดการขยะประเภท ขวดพลาสติก และ
กระดาษ 
- กิจกรรม “คนงาม อร่ามวิทยา” คือ เป็นผู้มีความ
ความงามท้ัง ๓ อย่าง ได้แก่   งามกาย งามวาจา 
งามใจ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ
นักเรียนท่ีสามารถประพฤติปฏิบัติตนเองจนปรากฏ
เชิงประจักษ์ 

๒ การป้องกัน 
 
 
 

๑. ค าส่ังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตส าหรับโรงเรียนใน
ชุมชน( ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
๒. ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตส าหรับโรงเรียนใน
ชุมชน ( ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) 
๓. ค าส่ังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อปลูก
จิตส านึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้บุคลากรทุก
คนในโรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองมีความ
เข้าใจมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตด้วย
กิจกรรมต่างๆท่ีจัดขึ้น  
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จังหวัดระยอง ๖ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ า
โรงเรียน 
๔. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  
ซึ่งจัดท าไว้ที่ 
www.nikom6school.ac.th  

๓.การสร้าง
เครือข่าย 
 
 
 

๑. จัดท าเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง ๖ เพื่อขยายผลโครงการ
โรงเรียนสุจริตสู่ชุมชนในท้องถิ่นและ
ใกล้เคียง 
๒. จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการด าเนินงานตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่าง 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง ๖ กับ วัดคลองตาทัย 
๓. จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการด าเนินงานตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่าง 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง ๖ กับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนานิคม 
 

- สร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริตโดยการ 
  ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างเครือข่าย 
  ร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
  นักเรียนติดตามพฤติกรรม 
- ข่ายผลโครงการลงสู่ชุมชน ด้วยการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง(MOU) กับ วัดคลองตาทัย และ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพนานิคม 
 

 

http://www.nikom6school.ac.th/
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เอกสารอ้างอิง 

ศัพท์ควรรู้ในโครงการพระราชด าริเรื่อง : ศุลีพร บุญบงการwww.chaipat.or.th 
ก. Democracy - Viewwy๐๐๗๗ - Google Siteshttps://sites.google.com 
งานสัมมนา “ดัชนีช้ีวัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย” 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๑๘๗๗๕ 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
http://๘๔๐๐๐.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ตโป_&detail=on 
https://sites.google.com/site/darawitedu๑/kar-reiyn-ru-๓r-x-๗c 
knowledgeBoromarajonani Chon Buri 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
๖๔.๑๑๕.๔๑.๖๐/knowledge/?p=๓๑๑ 
http://www.uprightschool.net/ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=
๓๘๘๘๐&Key=news_research 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chaipat.or.th/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CF0QFjAH&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fviewwy0077%2Fkickrrm-3d%2Fk-democracy&ei=Gva7U-GJFcS9ugT11IKoAg&usg=AFQjCNEHx48YE7QNUkOB_qzZoUQ3ozRa1g&sig2=tUtQsUMzpR416H4RqYZzPQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CF0QFjAH&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fviewwy0077%2Fkickrrm-3d%2Fk-democracy&ei=Gva7U-GJFcS9ugT11IKoAg&usg=AFQjCNEHx48YE7QNUkOB_qzZoUQ3ozRa1g&sig2=tUtQsUMzpR416H4RqYZzPQ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=187752
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%B5%E2%BB_&detail=on
https://sites.google.com/site/darawitedu1/kar-reiyn-ru-3r-x-7c
http://164.115.41.60/knowledge/
http://www.uprightschool.net/
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research


๑๘ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการ

ทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 

 ๑. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 ๒. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็น
วิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
 ๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ให้เป็นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่อธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียร
สถาพรตลอดจิรัฐิติกาล 
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โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ โรงเรียนสุจริต ” 
แผนงาน   วิชาการ                          
สนองนโยบายท่ี  ๑ 
สอดคล้องมาตรฐานท่ี  ๒,๓ 

   รหัสกิจกรรมย่อยท่ี๑๖๘  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจินตนา  วงษ์ศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
****************************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
         ตามท่ีโรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง ๖   ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   “โรงเรียนสุจริต (Up Right School Project)”    ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต  ๑ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)”  และปฏิญญาโรงเรียนสุจริตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๖เห็นว่าเป็นการสร้างจินตภา
พการศึกษาใหม่ในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อหล่อหลอมนักเรียนกล้า 
สร้างปัญญานักเรียนเก่ง เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนมีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุขและ 
มีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓ เพื่อให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   - ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง จ านวน ๒๒ คน มี
ส่วนร่วมมีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง 
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  - นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ทุกคน มีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มี
จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 
 เชิงคุณภาพ 
  - ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ มีส่วนร่วม มีระบบงาน
และวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันการ
เปล่ียนแปลง 
  - นักเรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 
  - ผู้ปกครองร้อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔.๑ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ระดมความคิด

เพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนานักเรียน และองค์กรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต
ประกอบด้วย๓กิจกรรม คือ 

 ๑. กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยครูประจ าช้ันเป็นผู้น าหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๒. กิจกรรม “The Kids พิชิตคอร์รับช่ัน” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริตผ่านกิจวัตรท่ีท าประจ าทุกวันจนให้เป็นวิถีสุจริต คือ  

  - คิดฐานสอง มองให้ถูก (ทักษะการคิด)  
   * ตัวไปไฟดับ 
   * น้ าคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อไม่ใช้ 

*คัดแยกขยะ ลดภาระของสังคม 
  - แถวตรง ใจตรง(มีวินัย) 

*ฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
รวมท้ังการเดินแถว การวางของ การตั้งโต๊ะเรียน การวางรองเท้า 

  - ของหายได้คืน(ซื่อสัตย์) 
* เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น า 
ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนและการแยกแยะของส่วนรวม 
  กับของส่วนตัว 
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  - เด็กดีมีเงินออม(พอเพียง) 
* เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักออมเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
ซึ่งจะมีการออมเงินประจ าห้องเรียนทุกวัน 

  - เขตสีเด็กดีดูแล(จิตสาธารณะ) 
* การท าความสะอาดเขตรับผิดชอบของกลุ่มสี ท่ีร่วมมือกัน  
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสะอาดสวยงาม มีภูม ิ
ทัศน์ท่ีดี นักเรียนเกิดความภาคภูมิในใจและมีความรักในสถาบัน 

  ๓. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “คิดฐานสอง มองให้ถูก” การจัดการขยะประเภท ขวด
พลาสติก และกระดาษ 
  ๔. กิจกรรม “คนงาม อร่ามวิทยา” คือ เป็นผู้มีความความงามท้ัง ๓ อย่าง ได้แก่   งามกาย 
งามวาจา งามใจ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนท่ีสามารถประพฤติปฏิบัติตนเองจนปรากฏ
เป็นท่ีประจักษ์ ด้วยการเชิญธงหน้าเสาธง  
  ๔.๑.๒  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีระบบและวิถีพอเพียง 

ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนมีระบบงานและวิถีแบบพอเพียงสุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข และมีการ

เรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลงมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้ผู้บริหาร

รู้เท่าทันร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

๕. การประเมินผล 
 ๕.๑ ประเมินผลส าเร็จของงาน  
        -  ประเมินตามโครงการ 
        - สังเกตพฤติกรรม 
 ๕.๒ ประเมินความพึงพอใจ  
         -  แบบสอบถาม 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ มีส่วนร่วม มีระบบงานและวิถี

แบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันการ
เปล่ียนแปลง 
 ๖.๒นักเรียนร้อยละ๘๐ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต 
 ๖.๓ ผู้ปกครองร้อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 
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ค าสั่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
ท่ี  ๒๑/๒๕๖๓ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าโรงเรียน 
...................................................................................... 

 ตามท่ีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ได้เข้าร่วมเครือข่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด อาศัย
ความตาม มาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ 
แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๕๓/๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
ลง วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ๑๐๙/๒๕๕๐ เรื่องการ
มอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า ส่ัง ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๔๔/๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง 
ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันการทุจริตประจ าโรงเรียน ดังนี้  

 ๑ . คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 

   ๑.๑ นางสาวปัทมา  สุขสบาย  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน  
   ๑.๒ นางพิชญา  โชคชูสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ  
   ๑.๓ นางกรรณิกา  บุญรอด  ครู   กรรมการ  
   ๑.๔ นางสาวศิริยา สุบินศิริ  ครู   กรรมการ  
   ๑.๕ นางสาวกรวิภา  กรงาม  ครู   กรรมการ 
   หน้าท่ี   ให้ค าปรึกษาสนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓“ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance &Ciean Thailand)”  ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนมีระบบงานและ
วิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันการ
เปล่ียนแปลง และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
  ๒ . คณะกรรมการด าเนินการ 
   ๒.๑ นางสาวจินตนา  วงษ์ศรี  ครูผู้ช่วย  ประธาน  
           ๒.๒ นางสาวศิริยา  สุบินศิริ  ครู กรรมการและเลขานุการ  
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  หน้าท่ี  ๑. ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะการคิด ซื่อสัตย์ มีวินัย พอเพียง และจิตสาธารณะเป็นไปตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
   ๒ . ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตาม สรุป และรายงานต่อฝ่ายบริหาร  

    ๓. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตระดับช้ันเรียน 
   ๓ .๑ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒    นางสาววรรณลดา  แก้วจินดา 
   ๓.๒ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓    นางพิชญา  โชคชูสวัสด์ิ 
   ๓.๓ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   นางสาวกรวิภา  กรงาม 
   ๓.๔ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒   นางสาวรัตนาภรณ์  กล้าหาญ 
   ๓.๕ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓   นางสาวจินตนา  วงษ์ศรี 
   ๓.๖ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔   นางสาวชรินรัตน์  สุขสาคร 
       นายทัศนพ์ล  เพียงภักด์ิ  
   ๓.๗ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ นางสาวศิริยา  สุบินศิริ 
       นางสาววลิาวัลย์  บุตรศาสตร์  
   ๓.๘ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ นางกรรณิกา  บุญรอด 
       นายอภินนัท์  หอมดวง  
  หน้าท่ี   จัดกิจกรรมให้นักเรียนในช้ันเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ร่วมกันป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่าย
ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
และระบบการคิดฐานสอง 

           ท้ังนี ้ ต้ังแต่บันนีเ้ป็นต้นไป 
 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
 

       ปัทมา  สุขสบาย 
      ( นางสาวปัทมา   สุขสบาย ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง ๖  
 
 
 
 



๒๕ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 
 

ค าสั่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
ท่ี   ๒๐ /๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
…………………………………………………………………………………. 

ตามท่ีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ได้เข้าร่วมเครือข่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต " ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตส าหรับนักเรียน ( ป.ป.ช 
สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

๑. เด็กหญิงกมลพรรณ   พรมมาบุตร ประธานอนุกรรมการ  
๒. เด็กชายพงศกร   สามัญ  รองประธานอนุกรรมการ  
๓. เด็กหญิงภัทราพร  จันทรมณี  กรรมการ 
๔. เด็กชายปัญณทัต  พลเหมือน       กรรมการ  
๕. เด็กหญิงณัฐมนต์   กันชัยภูมิ   กรรมการ 
๖. เด็กหญิงสายธาร  ตุ่มไทย  กรรมการ 
๗. เด็กหญิงพิชชานันท์ สงวนใจ  กรรมการ 
๘. เด็กชายศักดา  แดงงาม  กรรมการ 
๙. เด็กหญิงพิยะดา  พิทสา  กรรมการ 
๑๐. เด็กหญิงธันยพร  โพธินาค   กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ให้คณะอนุกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณภาพ

ลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

๔. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 

๕. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๖. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๗. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ส่ัง ณ วันท่ี ๑  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
                          ปัทมา  สุขสบาย 

(นางสาวปัทมา  สุขสบาย) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 
เร่ือง    แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน 

 ( ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) 
...................................................................................... 

 ด้วย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ได้เข้าร่วมเครือข่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๑  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  และ
ให้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งตามแผนงาน/โครงการ โรงเรียนต้องแต่งต้ังอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน โดยโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ด าเนินการคัดเลือกคณะอนุกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบ จ านวน ๙ ราย ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๔พฤษภาคม 
๒๕๖๒ และได้เรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการป้องกันจึงแต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) แล้ว 

จึงประกาศแต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน) ดังนี้ 

๑. นายชลอ  เกิดเจริญ    ประธานอนุกรรมการ  
๒. นายประนม  ลบล้ าเลิศ   รองประธานอนุกรรมการ  
๓. นายอรรณพ  สมชาติ    กรรมการ  
๔. นายมนตรี  กล่ินนาค    กรรมการ  
๕. นายนิพนธ์  ศรีสุข    กรรมการ  
๖. นายปิยะ  ทรงสถิต    กรรมการ  
๗. นายธัญญ์นิธิ  ธนินฐิติวัชร์   กรรมการ  
๘. นายสมควร  บูรพา    กรรมการ  
๙. นางสาวปัทมา  สุขสบาย  กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการ 

  
 ท้ังนี้ให้คณะอนุกรรมการมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณภาพ
ลักษณะของโรงเรียนสุจริตร่วมกับโรงเรียน 
  ๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  ๓ . ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๔. เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต   
 



๒๘ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

๕. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

  ๖. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 
  ๗ . ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  ๘. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ชสพฐ. จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
                                                                    ปัทมา  สุขสบาย 

   (นางสาวปัทมา  สุขสบาย) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๙ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 
ค าสั่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

ท่ี  ๒๔ /๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

.................................................................. 
  เพื่อให้การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑        
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓โรงเรียน นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ จึงแต่งต้ังคณะท างาน
ดังนี้   

๑.  นางสาวปัทมา  สุขสบาย ผู้อ านวยการโรงเรียนประธานและท่ีปรึกษา 
                     ๒.  นางกรรณิกา  บุญรอด  ครู   กรรมการ  
                     ๓.  นางพิชญา  โชคชูสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ  
  ๔.  นางสาวกรวิภา  กรงาม  ครู   กรรมการ  
  ๕.  นางสาวศิริยา  สุบินศิริ  ครู   กรรมการ /เลขานุการ 
   

  มีหน้าท่ี  
๑. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
๒. ด าเนินการนิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓. สรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้ครูทราบเพื่อพัฒนา ปรับปรุง 
๔. สรุป รายงานผลให้ผู้อ านวยการทราบ 

 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี ๒๙ เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                          ปัทมา  สุขสบาย 

      (นางสาวปัทมา  สุขสบาย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  ๖ 

 



๓๐ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



๓๑ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 

 



๓๒ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 

 

. 

 

   



๓๓ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 ระหว่าง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ กับ วัดคลองตาทัย 

   

 

 



๓๔ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

จัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

ระหว่าง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม 

 

 



๓๕ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

ประชุม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 



๓๖ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

กิจกรรมกล่าวค าปฏิณญาโรงเรียนสุจริตเป็นประจ าทุกวันจันทร์ 

 

 

 



๓๗ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

กิจกรรม “คนงามอร่ามวิทยา” 

 

 



๓๘ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

ศึกษาดูงานโรงเรียนตันแบบโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

 



๔๐ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโงเรียนสุจริต)  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

 



๔๑ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   

ซึ่งจัดท าไว้ที่ www.nikom6school.ac.th 

 

 

 

 

 

http://www.nikom6school.ac.th/


๔๓ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

การนิเทศติดตามจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

 

 

 



๔๔ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 

 

 

 



๔๕ 

 

                                                                        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖  

 

 

 

 

 


