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คำนำ 

 

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และบุคลากร

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาล            

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วย             

ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู ้ร ับผิดชอบในระดับสถานศึกษา ที ่ให ้ความร่วมมือ               

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ และการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริต                  

สู่สถานศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้                

ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะมีประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง

นำไปใช้ในการวางแผนการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการนำหลักส ูตรต ้านทุจร ิตศ ึกษา               

สู่สถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 

ความนำ 

องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้เผยแพร่รายงาน             

ผลการจัดอันดับความโปร่งใส สถานการณ์คอร์รัปชันจากทั่วทุกมุมโลกในปี 2018 ที่ ผ่านมา พร้อมค่า

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2018 หรือ Corruption Perception Index 2018 ซึ่งเป็นการจัด

อันด ับที ่ ได ้ทำเป ็นประจำทุกปีต ่อเน ื ่องมาตั ้งแต ่ป ี 1995  Corruption Perception Index 2018               

เป็นตัวชี้วัดการคอร์รัปชัน  ในภาครัฐประเทศที่มีการให้สินบนน้อย มีการจัดสรรงบประมาณท่ีหลากหลาย 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่ำ ก็จะได้คะแนนสูง โดยทั่วไปประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงเป็นสถานที่                                                    

ที่อันตรายต่อฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงข้าม และมักมีการสั่งเก็บทางการเมืองจากรัฐบาลโ ดยตรง หรือเปิด               

ไฟเขียวให้ทำคอร์รัปชันทำให้ประซาธิปไตยอ่อนแอลงและสร้างวงจรอุบาทว์ซึ ่งคอร์รัปชันจะทำลาย

สถาบันประชาธิปไตย ทำให้สถาบันที ่อ่อนแอไม่สามารถควบคุมการคอร์ ร ัปชันได้ การจัดอันดับ                

ความโปร่งใสสถานการณ์คอร์รัปชันในปี 2018 ได้จากการสำรวจถึง 13 ครั้ง และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ              

ในการประเมินการคอร์รัปชันในภาครัฐใน 180 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก โดยให้คะแนนตั้งแต่ 

0 ถึง 100 ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนนลดลงจาก 37 อยู่ในอันดับ 99 จาก 180 ประเทศซึ่งลดลง

จากปี 2017 ที่ได้คะแนน 37 คะแนน และติดอันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ  

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล

และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น

ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ชับ

ซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรม

อื่น ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั ้งใน

ภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ                

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย                 

การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ

ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้ องกันและปราบปราม                   

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ว ่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่  3 (2560 – 2564) ซึ ่งเป ็นกรอบทิศทาง              

การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปราม                  

การทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่
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กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญ

ในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระ

อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ 

ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้าน              

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก

สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มี                 

การริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ สถานการณ์การทุจริตที ่ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิซาการ องค์กรสาธารณะสื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่            

การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ

สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย ใสสะอาด          

ไทยทั ้งชาต ิต ้านทุจร ิต (Zero Tolerance and Clean Thailand)" กำหนดพันธกิจหลักเพื ่อสร้าง

วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์            

6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทฺจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   

สกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ             

การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้

เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายใน และต่างประเทศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล            

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอนุมัติงบประมาณใน             

การดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นงบประมาณจากจากแผนงาน

บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
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ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมหลักการพัฒนา

นวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก งบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเสร็จเรียบร้อย

แล้วทุกกิจกรรม จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                  

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา  

เป้าหมาย 

 1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมี ความรู้                   

ความเข้าใจ ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับความรู้                

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในการจัด   

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมดำเนินการ 

1.  จัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน ITA Online สถานศึกษา 
2. ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา 

3. ประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” 

4. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  จำนวน 25 แห่ง 

2. รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร ครูผู้รับผิดชอบงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของสถานศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  จำนวน 25 แห่ง 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ในการดำเนินงานในระดับ A ขึ้นไป 

2. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ 

 งบประมาณจากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 กิจกรรมหลักการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกงบดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

แนวคิดและวิธีดำเนินการ 

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล             

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนำหลักสูตร             

ต้านทุจริตศึกษามาใช้ในการจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้ 

 

วิธีดำเนินการ 

  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน

สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ              

ได้กำหนดกิจกรรมสำหรับดำเนินงาน ไว้ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1 : จัดทำคู ่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  ดำเนินการโดยจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน              

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้โรงเรียนนำไปเตรียม

ความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)               

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทาง

ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 
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 กิจกรรมที ่ 2 : ประชุมปฏิบัต ิการกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่

สถานศึกษา   

  ดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำ

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกัน

การทุจริต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาศึกษา วิเคราะห์ และ

กำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาสู่สถานศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน 2564  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานจำนวน 6 คน                  

ใช้งบประมาณในการประชุมครั ้งนี ้ จำนวน 1,000.- บาท (หนึ ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 กิจกรรมที่ 3 : ประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” 

  ดำเนินการโดยให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้า

ร่วมการประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม           

การเรียนรู้ต่อไป 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา”

ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแซนโมราด้า พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้แก่ ศึกษานิเทศก์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจากโรงเรียน           

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 คน  ใช้งบประมาณ

ในการประชุมครั ้งนี ้ จำนวน 69,000.- บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ

ค่าตอบแทนวิทยากร 45,000.- บาท  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 14,400.- บาท และ

ค่าที่พัก 9,600.- บาท  

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจรติ)  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 7 

 

สว่นที่ 3 

ผลการดำเนินงานโครงการ 

 

จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยม                  

ศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีรายละเอียดของ                      

ผลการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 

เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ                 

ซึ่งภายในคู่มือประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ITA 2021  

- ความเป็นมา 

- หลักการพื้นฐาน 

- เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ 

- ปฏิทินการประเมิน 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2) การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน 

- บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

- วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน 
 

3) การนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- วิธีการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- วิธีการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- แบบวัด IIT 

- กลุ่มตัวอย่างแบบวัด IIT 
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- วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT 

- รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 
 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- แบบวัด EIT  

- กลุ่มตัวอย่างแบบวัด EIT  

- วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT  

- รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 
 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT 

- แบบวัด OIT  

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT  

- วิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT  

- เงื่อนไขสำคัญเก่ียวกับแบบวัด OIT 

- รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 
 

7) การรายงานผลการประเมิน 

- เงื่อนไขการประกาศและแสดงผลการประเมิน  

- การคำนวณผลการประเมิน  

- ผลการประเมิน 

2. ศึกษานิเทศก์ และคณะดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ             

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำหลักสูตรรายวิชา

เพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับ            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง       

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา จากการประชุมสรุปเนื้อหา               

ที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนประกอบไปด้วย 

1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

3) STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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และกำหนดแนวทางท่ีให้สถานศึกษาดำเนินการเลือกนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

1) จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

2) จัดเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

3) จัดเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

4) จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

3. รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วม                  

การประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” จากการประชุมพบว่า มีโรงเรียนที่เลือก

เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 8 โรงเรียนที่เลือกบูรณาการการเรียนการสอนกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 32 โรงเรียน           

ที่เลือกบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่น ๆ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 4 

โรงเรียนที่เลือกจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 20 โรงเรียนที่เลือกจัดเป็น

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 28 โรงเรียน             

ที่เลือกบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 

จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 4 และโรงเรียนที่เลือกบูรณาการการเรียน

การสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 4 
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โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

สอดคล้องกับ ๖ นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

               ตัวชี้วัด ๒  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ            

ที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม       

อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์       

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์ 

ระยะเวลาดำเนินการ     กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม   

การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึด

ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ เพ่ือปฏิรูป 

“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่น             

ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตระหนักในความสำคัญของการเตรียม          

การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม        

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               ใน

การดำเนินงานของสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อส่งเสริมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา  
 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 

       - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน ๒๕ โรงเรียน 

       - ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน ๘๐ คน 
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 ๓.๒ เป้าหมายด้านคุณภาพ 

        - โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ A ขึ้นไป 

       - ครูนำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๔. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน ITA Online 

สถานศึกษา 
 

กันยายน ๒๕๖๔ นส.ชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์ 

๒ ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตสู่สถานศึกษา 
 

กันยายน ๒๕๖๔ นส.ชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์ 

๓ ประชุมปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่
สถานศึกษา” 
 

กันยายน ๒๕๖๔ นส.ชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์ 

๔ ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

กันยายน ๒๕๖๔ นส.ชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์ 

๕. งบประมาณที่ใช้  ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 งบประมาณจากแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน              การบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก และกิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต งบ
ดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ จัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน ITA Online สถานศึกษา 

 
- - - - 

๒ ประชุมปฏิบตัิการกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา 
- ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม  
  (๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๐ คน)                     =     ๗๐0.-  
- ค่าอาหาร 

   (๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๐ คน)                  =  ๑,๐๐0.- 
 

- ๑,๗๐๐.-  ๑,๗๐๐.- 
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๖.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

 

หมายเหตุ งบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     ๑. โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ A ขึ้นไป 

สรุปผลการดำเนิน

โครงการ 

รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

     ๒. ร้อยละของครูนำหลักสูตรต้านทุจริตมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการดำเนิน

โครงการ 

รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๓ ประชุมปฏิบตักิาร “หลักสตูรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” ๓๗,๘๐๐.- ๓๐,๕๐๐.- - ๖๘,๓๐๐.- 
 - ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม  

 (๕๐ บาท x ๖ มื้อ x ๙ คน)                     
=   ๒,๗๐0.-  

 
    

 - ค่าอาหาร 
   (๓๐๐ บาท x ๕ มื้อ x ๙ คน) 

= ๑๓,๕๐0.-     

 - ค่าห้องพัก 
   (๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน x ๕ ห้อง)                

= ๑๒,๐๐0.- 
 

    

 - ค่าพาหนะ                  =   ๒,๓๐๐.-     
 - คา่วิทยากร 

   (๖๐๐ บาท x ๒๐ ช่ัวโมง x ๑ คน)              
 

= ๑๒,๐๐0.- 
    

   (๑,๒๐๐ บาท x ๒๑.๕๐ ช่ัวโมง x ๑ คน)      = ๒๕,๘๐0.- 
 

    

๔ ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

- - - - 

  

รวมเป็นเงิน 
 

 

๓๗,๘๐๐.- 
 

๓๒,๒๐๐.- 
 

- 
 

๗๐,๐๐๐.- 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ค าสั่งส านักงานเ ต ื้นที่การ  ก ามัธยม  ก าสมุทรปราการ 

ที่   ๒   / 256๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา ิบาล                   

ในสถาน  ก า ( ครงการ รงเรียนสุจริต) ประจ าป งบประมาณ  . .๒๕๖๔ 
 

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

  ตามท่ี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สมุทรปราการ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 
 เพ่ือให้การ ด าเนินการ กิจกรรมตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล               
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เป นไปด้วยความเรียบร้อย และ         
มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการ โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล     
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายวัชรินทร์  โตขาว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิสูตร  ยอดสุข ผู้อ านวยการ รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรรณ์               

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

๔. นายสมชาย  ทองสุทธิ  ผู้อ านวยการ รร.นมร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กรรมการ 

๕. นางสุพัตรา ลิ้มวัฒชัย ผู้อ านวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.              

ป ิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

กรรมการ 

๖. นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อ านวยการ รร.วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

กรรมการ 

๗. นายสงัด ประวุฒิ ผู้อ านวยการ รร.ปทุมคงคา สป. ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 

๑๐. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๖ 

ประธานกรรมการ 

๑๑. นางดวงดาว  ศุขโภคา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

๑๒. นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๑๓. นางสาวนภาพร  สะมัน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 

๑๔. นางยุภา    ประจงจัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 

๑๕. นางจันทิมา  เทศนา นักทรัพยากรบุคคล ช านา การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๖. นางนันทนา   อนันตรกิตต ิ นักวิชาการศึกษา ช านา การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่ กรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

๑๗. นางอุไรวรรณ   อินทะสะ นักวิชาการศึกษา ช านา การ ปฏิบัติหน้าที ่ กรรมการ 

๒๔. นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๖ 

ประธานกรรมการ 

๒๕. นางดวงดาว  ศุขโภคา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

๒๖. นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๒๗. นางสาวนภาพร  สะมัน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 

๒๘. นางยุภา    ประจงจัด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 

๒๙. นางจันทิมา  เทศนา นักทรัพยากรบุคคล ช านา การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓๐. นางนันทนา   อนันตรกิตต ิ นักวิชาการศึกษา ช านา การพิเศษ ปฏิบัติหน้าที ่ กรรมการ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

๓๑. นางอุไรวรรณ   อินทะสะ นักวิชาการศึกษา ช านา การ ปฏิบัติหน้าที ่ กรรมการ 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 

นายวิทยา  อรุณแสงฉาน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นายวัชรินทร์  โตขาว    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการ 

 

คณะผู้จัดทำ 

นางนิตยา  มั่นชำนาญ    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 

      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 

นายณภัทร  ศรีละมัย    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นางสาวชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

บรรณาธิการกิจ 

นางสาวชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

ออกแบบปก  

นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 



 


