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คำนำ 

 
                      สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก     ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมี 
คุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า         “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency  Assessment: ITA)        โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้
พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา   
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1   ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
ITA)   ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562    
                     รายงานเล่มนี้  เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)  ประจำปีบประมาณ   
2563    ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องหน่วยงานอื่นและบุคคลที่ประสงค์ใช้ในการศึกษาสารสนเทศ    งานการจัดการศึกษา    
เพ่ือเป็นข้อมูล วิเคราะห์  การใช้ประโยชน์ ค้นคว้า ต่อไป 
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สารบัญสารบัญ  
        หน้าหน้า  

  
ส่วนที่ 1  บทนำ 

--  ความเป็นมาความเป็นมา  
--    วัตถุวัตถุประสงค์ประสงค์  
--    ประโยชน์ที่ประโยชน์ที่คาดคาดว่าจะได้รับว่าจะได้รับ  

ส่วนส่วนที่ 2  ที่ 2  บริบทท่ีเกี่ยวข้อง  
- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)                                                                                                                                       
- เนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
--  กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ส่วนส่วนที่ 3  ที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล  
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment–ITA) ข อ ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1   

ส่วนส่วนที่ ที่ 44    การนำผลการประเมิน การนำผลการประเมิน IITTAA  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
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ส่วนที่ 1 

 บทนำ 

ความเป็นมา 
 

          การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ  ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง    สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อ
ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)    โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้
ประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับเป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ   ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน    ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)   ตั้งแต่ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2558-2563   คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีผล
คะแนน ITA ดังนี้ ค่าคะแนนปี 58 = 67.84  ปี 59 = 75.03  ปี 60 = 82.98  ปี 61= 85.01  ปี 62 = 88.41 และ
ปี 63 = 88.01   ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานอย่างเข้มแข็ง  
 

วัตถุประสงค์ 

           1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
  2. เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

             3.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 



2 
 

                                             ส่วนที่ 2  
                                        บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)   ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย    เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร 
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบ
กับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม  การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิมและการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง   ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับการทุจริต   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ   และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มี 3 เครื่องมือ ได้แก ่
 1) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence – Based)  
 2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal)  
   3) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสำรวจ External) 
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เนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563    

          สพฐ.    แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผ่าน     ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช. มีรายละเอียด ดังนี้ 
                          ส่วนที่ 1  แบบวัดการรับรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency  Assessment: IIT)  จำนวน  5 ตัวชี้วัด  จำนวนข้อคำถามรวมทั้งสิ้น 30 ข้อ 
      ตัวช้ีวัดที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่                จำนวน  6  ข้อคำถาม 
           ตัวชี้วัดที่ 2 : การปฏิบัติใช้งบประมาณ      จำนวน  6  ข้อคำถาม 
                              ตัวชี้วัดที่ 3 : การใช้อำนาจ                    จำนวน  6  ข้อคำถาม 
                          ตัวช้ีวัดที่ 4 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ   จำนวน  6  ข้อคำถาม 
       ตัวช้ีวัดที่ 5 : การแก้ไขปัญหาการทุจริต     จำนวน  6  ข้อคำถาม 
                        ส่วนที่ 2  แบบวัดการรับรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  จำนวน  3 ตัวชี้วัด  จำนวนข้อคำถามรวมทั้งสิ้น 15 ข้อ 
            ตัวช้ีวัดที่ 1 : คุณภาพการดำเนินงาน        จำนวน  5  ข้อคำถาม 
            ตัวชี้วัดที่ 2 : ประสิทธิภาพการสื่อสาร      จำนวน  5  ข้อคำถาม 
                              ตัวชี้วัดที่ 3 : การปรับปรุงการทำงาน        จำนวน  5  ข้อคำถาม 
                          ส่วนที่ 3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  ตัวชี้วัด  2 ข้อ ตัวชี้วัดย่อย 7 ข้อ  จำนวน  43 ข้อคำถาม 
               

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 
9.1  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ 01  โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อ 02  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ข้อ 03  อำนาจหน้าที่ 
 ข้อ 04  แผนยุทธศาตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 ข้อ 05  ข้อมูลการติดต่อ 
 ข้อ 06  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข้อ 07  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล 
 ข้อ 08 Q&A   
 ข้อ 09  Social Network 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย 
9.2 การบริหารงาน แผนดำเนินงาน 
 ข้อ 010  แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 
 ข้อ 011  รายงานการกำกบัติดตามการดำเนนิงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

 ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 
 การปฏิบัติงาน 
 ข้อ 013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 การให้บริการ 
 ข้อ 014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 ข้อ 015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 ข้อ 016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 ข้อ 017  E-Service 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 ข้อ 018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 ข้อ 019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
 ข้อ 020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 ข้อ 021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ
 ข้อ 022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 ข้อ 023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 
 ข้อ 024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
9.4 การบริหารและทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ข้อ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ข้อ 026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้อ 027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ข้อ 028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 ข้อ 029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ข้อ 030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ข้อ 031  ข้อมลูเชงิสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 ข้อ 032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 ข้อ 033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 ข้อ 034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 ข้อ 035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 ข้อ 036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 ข้อ 037  การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 ข้อ 038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ข้อ 039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 ข้อ 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  

           รอบ 6 เดือน 
 ข้อ 041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 ข้อ 042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 
 ข้อ 043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

            โปร่งใส ภายในหน่วยงาน 
 
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวบข้อมูล 

                   1  ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สำหรับแบบ IIT)    

 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน  หมายถึง   บุคลากรในหน่วยงานที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะ 
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงพนักงานจ้าง  

การกำหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ำ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระหว่าง  
31-300 เท่ากับ 30 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง   
                                                                                                      

                   2 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT)  

                     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  หมายถึง  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน

ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณท่ีประเมิน 

                    การคัดเลือกตัวอย่าง  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling)  
จากบัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
                   การกำหนดขนาดตัวอย่างข้ันต่ำ ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระหว่าง  
31-300 เท่ากับ 30 
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การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS เพ่ือตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง 
         3  หน่วยงาน     (สำหรับแบบ OIT)  

เก็บข้อมูลจากสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ ITAS  เพ่ือตอบแบบสำรวจ  หน่วยงานละ 1 ชุด 

ข้อปฏิบัติ 
1) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อจะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมี

ลักษณะดังนี้ 
                        1.1) เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพหรือเนื้อหาในรูปแบบอ่ืนๆ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรอื 

1.2) เป็นลิงค์(link) บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 
PDF ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ 

2) หน่วยงานอาจใช้ชื่อเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่กำหนด แต่จะต้องมีรายละเอียด 
เนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 

3) กรณีท่ีหน่วยงานมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
4) ได้ ให้หน่วยงานเผยแพร่เท่าท่ีสามารถดำเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ 
5) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่  ในแต่ละข้อ 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment–ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ 
A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 88.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 99.35 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 68.75 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 67.84 - - 
2559 75.03 เพ่ิมข้ึน + 7.19 
2560 82.98 เพ่ิมข้ึน + 7.95 
2561 85.01 เพ่ิมข้ึน + 2.03 
2562 88.41 เพ่ิมข้ึน + 3.40 
2563 88.11 ลดลง - 0.30 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐาน
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.35 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 98.64 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.29 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 98.18 AA ผ่าน 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
2 การใช้งบประมาณ 96.62 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.44 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.40 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.42 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 88.21 A ผ่าน 

10  การป้องกันการทุจริต 68.75 C ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
 
 
        
                  จากการรายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ้างอิงจาก รายงาน ผลการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563  ชอง 
สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  มีผลการรายงานดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การจัดอันดับคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต  
             พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  2563 
 
 
          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          
               จากตารางที่ 1  ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 ได้ลำดับที่ 83  มีคะแนนรวม  88.11 อยู่ในระดับ A (Very Good) 
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           จากตารางที่ 2  ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามตัวชี้วัด พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีคะแนนดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 99.35   2) การใช้งบประมาณ 96.62 3) การใช้อำนาจ  
98.64   4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 98.29  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.18  6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน  94.44  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  89.40  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  88.21 9) การเปิดเผย
ข้อมูล 88.42  10) การป้องกันการทุจริต   68.75     มีคะแนนรวม  88.11 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
              ออนไลน์ เขตตรวจราชการ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    จากตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ เขตตรวจราชการ 6  ประจำปีงบประมาณ 2563  พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีคะแนนรวม  88.11  
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ตารางที่ 4 แสดงภาพรวมระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คะแนนตาม 
              ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) และภาพรวมผล ITA ปีปัจจุบัน 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                
                    จากตารางที่ 4    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   มีคะแนนรวม  88.11  
ระดับคุณภาพ A  ดังนี้  มีคะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก  เครื่องมือ IIT = 29.47 คะแนน    เครื่องมือ EIT = 27.21 
คะแนน  เครื่องมือ OIT = 31.43 คะแนน   มีคะแนนรวม  88.11  
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ส่วนที่ 4 
การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

 
              จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น 
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)  มีดังนี ้

 
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ     สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนี้  
                  1) จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

                       ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
9 การเปิดเผยข้อมูล    
 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ข้อ O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ  
                 ประพฤติมิชอบ    
    ข้อ O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
    ข้อ O 32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
    ข้อ O 33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

80.00 B ไม่ผ่าน 

10 แนวทางการป้องกันการทุจริต                              
 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ข้อ O 42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ข้อ O 43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
             ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

50.00 E ไม่ผ่าน 
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              ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนนิกิจกรรมโรงเรียนสจุริต ได้แก่ กิจกรรม
บริษัทสร้างการด ี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร  เป็นตน้ กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาในสังกัด  

           ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
           การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ผู้รับผิดขอบโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือบูรณา
การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทน
จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม 

2. การปฏิบัติ 
 2.1 ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  2.4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. ติดตามการดำเนินโครงการ 
 3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินโครงการ 
            เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ระดับ
ภูมิภาค ภูมิภาค  ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563  ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียน
สุจริต ประกอบด้วย 
          1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัดหนองสมาน  เป็นตัวแทน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 1คน 

2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)  ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนไทรงาม  
เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คือนายเอกรินทร์  พลวัฒน์ 

3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียน 
ไทรงาม เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคือนางวิรัตน์ รักภักดี (ผู้อำนวยการ
โรงเรียน)  
          4) กิจกรรม นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคือ นางกาญจนา ฤทธิเดช 

5. ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA online) ประจำปีงบประมาณ 2563 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563      ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
3-9 กันยายน 2563                      ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
11-15 กันยายน 2563                   สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 
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                     ได้ดำเนินการ 
                     1. รายงานผลการประเมินเป็นไฟล์ดิจิทัลผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริตที่ 
www.uprightschool.net     
                     2. ประกาศผลการประเมิน  โดยสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน 40 โรง  มีคะแนนอยู่ใน ระดับ AA 
จำนวน 18 โรง ระดับ A จำนวน 22 โรง และไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 2  โรง  คือมีคะแนนอยู่ในระดับ C 
จำนวน 2 โรง  
                    3. มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับ AA  จำนวน 18 โรง 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprightschool.net/
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

----------------------------------------- 

               ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) จํานวน 42 โรง นั้น 

               บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน 42 โรง ได้
สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  จึงขอประกาศผล
คะแนนการประเมินเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ 

ลำดับที่ โรงเรียน คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 

1 วัดควนสนีวล 99.10 AA ผ่าน 

2 มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" 98.43 AA ผ่าน 

3 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 98.07 AA ผ่าน 

4 บ้านไทรงาม 97.80 AA ผ่าน 

5 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 97.76 AA ผ่าน 

6 บ้านห้วยม่วง 97.53 AA ผ่าน 

7 บ้านท่าเทศ 97.37 AA ผ่าน 

8 บ้านสามแยก 97.34 AA ผ่าน 

9 บ้านลิพัง 97.19 AA ผ่าน 

10 บ้านยวนโปะ 96.97 AA ผ่าน 

11 วัดควนวิเศษ 96.46 AA ผ่าน 

12 บ้านไร่พร ุ 95.81 AA ผ่าน 

13 วัดนานอน 95.80 AA ผ่าน 

14 วัดชลวาปีวิหาร 95.70 AA ผ่าน 

15 วัดเกาะมะม่วง 95.56 AA ผ่าน 

16 บ้านปะเหลียน 95.45 AA ผ่าน 

17 วัดทุ่งหินผุด 95.35 AA ผ่าน 
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ลำดับที่ โรงเรียน คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 

18 หาดทรายทอง 95.17 AA ผ่าน 

19 บ้านทุ่งค่าย 94.89 A ผ่าน 

20 บ้านแหลมสอม 94.80 A ผ่าน 

21 บ้านย่านตาขาว 94.65 A ผ่าน 

22 ต้นบากราษฎร์บำรุง 94.64 A ผ่าน 

23 วัดไทรทอง 94.17 A ผ่าน 

24 วัดไทรงาม 94.05 A ผ่าน 

25 ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโตะ๊หมิง) 93.87 A ผ่าน 

26 บ้านควนปริง 93.66 A ผ่าน 

27 บ้านนาทะเล 93.53 A ผ่าน 

28 บ้านนาโตง 92.65 A ผ่าน 

29 บ้านทุ่งหนองแห้ง 92.16 A ผ่าน 

30 บ้านควนสวรรค ์ 92.15 A ผ่าน 

31 บ้านบ้าหว ี 91.74 A ผ่าน 

32 วัดอัมพวัน 91.47 A ผ่าน 

33 วัดเชี่ยวชาญกิจ 91.43 A ผ่าน 

34 วัดแจ้ง 91.18 A ผ่าน 

35 วัดหนองสมาน 91.16 A ผ่าน 

36 บ้านหนองไทร 90.67 A ผ่าน 

37 บ้านทุ่งยาว 89.96 A ผ่าน 

38 วัดมงคลสถาน 89.11 A ผ่าน 

39 บ้านคลองเต็ง 86.69 A ผ่าน 

40 บ้านโคกทราย 85.66 A ผ่าน 

41 วัดขุนสิทธิ ์ 74.94 C ไม่ผ่าน 

42 วัดท่าพญา 67.63 C ไม่ผ่าน 

             ประกาศ ณ วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2563 
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                   2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 3) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต     โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตาม  ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  ปี2564  ต่อไป 

        

        
 

 

 
 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด มาตรการการป้องกันการทุจริต 
1 การปฏิบัติหน้าที่ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

- คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 การใช้งบประมาณ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
3 การใช้อำนาจ  - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

   ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ - มาตรการประหยัดทรัพย์สินและพลังงาน 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต - มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
9 การเปิดเผยข้อมูล - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
10  การป้องกันการทุจริต - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
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      ภาคผนวก 

 

 



 
รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขต 
                    พ้ืนที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
                    สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มทีร่ับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    3.1 นายระนิต   ณ พัทลุง 
    3.2 นางยุพดี  คลาดนาน 
    3.3 นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 
    3.4 นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

6. งบประมาณ  จ านวน  ...........................................  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากส านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากส านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ   สพฐ. ร่วมกับ ปปช. 
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  2  กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ปี  
                      2563 ทางเว็บไซต์  ข้อ O1-O43                    งบประมาณ          3,900.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2    ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
                        (ITA Online)                                        งบประมาณ        114,700.- บาท 
                       2.1 ประชมุ work shop คณะท างานวางระบบ ITA Online ให้กับโรงเรียนคุณภาพ 
                             ประจ าต าบล  42 โรง  จ านวน  10 คน  2  วัน      
                       2.2  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  ITA Online ของสถานศึกษา  ให้โรงเรียน 
                              คุณภาพประจ าต าบล 42 โรง 
                              2.2.1 ประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA    จ านวน 1 วัน 
                              2.2.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA 1 คนและครูธุรการหรือผู้รับผิดชอบ 
                                            งานด้าน ICT  จ านวน 2  วนั 
 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 

  ศึกษา จ านวน 60 คน 
- ผู้บริหารและครู โรงเรียนคุณภาพ 
  ประจ าต าบล 42 โรง  

-ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ปี 2563 ได้
88.11 
- มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ให้กับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 42 โรง  

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-กันยายน  2563 
3) สถานที่จัดกิจกรรม 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1  
  2. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

 
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้ า ห ม าย อ ย่ า ง ไร  ห รื อ ไม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)  จัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 

รับการประเมินผ่านระบบ ITA 
Online มีการด าเนินงาน 3 ช่วง
การประเมิน 
1. ช่วงเตรียมการประเมิน ชี้แจง
กรอบการประเมิน น าเข้าข้อมูล 

บรรลุ      - ทั้ง สพป.ตรัง เขต 
1 และโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 42 โรง 
ได้รับการประเมิน 
3 ช่องทาง 
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9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้ า ห ม าย อ ย่ า ง ไร  ห รื อ ไม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 รับการประเมินผ่านระบบ ITA 
Online มีการด าเนินงาน 3 ช่วง
การประเมิน 
1. ช่วงเตรียมการประเมิน ชี้แจง
กรอบการประเมิน น าเข้าข้อมูล 
2. ช่วงด าเนินการประเมิน ตอบ 
    แบบ IIT,EIT และตอบแบบ  
    OIT  
3. ชว่งสรุปผลการประเมินตรวจให้ 
     คะแนนและข้อเสนอแนะ 

บรรลุ      - 1) ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
2) ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 
3) ตอบแบบ
ส ารวจ OIT  

 
 

10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 

เข้ารับการประเมิน  รณรงค์
และเสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กร ขยายผล ปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มี
การด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

บรรลุ - -ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(ITA)  ปี 2563 
ได้ 88.11 
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11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    
 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 สพฐ. และ ป.ป.ช.  242,000.- 103,000.-  
    
    
    
    
    
    

คงเหลือ 139,000.-  
 
     
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการด าเนินงานที่เกิด
ปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………-……………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………. 
................................. - ………………………………………….. 
........................................................................................ 
.......................................................................................  

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
       13.1 บุคลากร สพป.ตรัง เขต 1 ร้อยละ 100 มีคุณธรรม มีความสุข มีคุณภาพและมีคุณธรรมเชิงประจักษ์ 
       13.2 สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
              ในการปราบปรามการทุจริต 
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14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    14.1    - 
    14.2    -   
15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     ( / )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 
ลงช่ือ …………กุหลาบ   …………………..  ผู้รายงาน 

                 (นางสาวกุหลาบ  เฟ่ืองไพบูลย์)  
 
ลงช่ือ.................ยุพดี...........................  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
              (นางยุพดี  คลาดนาน)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร 1 คน และครูผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA 1 คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่  13  กันยายน 2563 นายระนิต ณ พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ITA Online        ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 42  โรงเรียน  
 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้รับผิดชอบ งานด้าน ITA สถานศึกษา และครูธุรการ หรือครูผู้รับผิดชอบ
งานด้าน ICT    ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  



รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน 
                     สุจริต 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที ่1 โรงเรียนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มทีร่ับผิดชอบโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 1 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    5.1  นายระนิต   ณ พัทลุง 
    5.2  นางยุพดี  คลาดนาน 
    5.3  นางฉวีวรรณ  ศิลปะ 
    5.4  นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

6. งบประมาณ  จ้านวน    156,000.-   บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................ 
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ................................................................................... 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ    สพฐ. รว่มกับ ป.ป.ช. 
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7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)  จ านวน  4  กิจกรรม   
 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) คัดเลือกตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 1 ให้แก่ ครู  1  คน/ 
                   ผู้บริหาร 1 คน เป็นค่าเบี ยเลี ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก             งบประมาณ  10,000.- บาท 
    กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมบรษิัทสร้างการดี 
                      2.1  คัดเลอืกตัวแทนของ สพป.ตรัง เขต 1  ให้แก่ โรงเรียนที่ชนะ 
                            การแข่งขัน จากกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นค่าเบี ยเลี ยง/ค่าพาหนะ/ค่าท่ีพัก 
                            ให้กับนักเรียน 4 คน/ครู 1 คน                            งบประมาณ   25,000.-บาท 
                      2.2 กิจกรรมน้าเสนอนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
                           (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)  เป็นค่าเบี ยเลี ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก   
                           จ้านวน 1 คน                                                งบประมาณ     5,000.-บาท 
   กิจกรรมที่ 3   จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 
                       3.1 โรงเรียนวัดหนองสมาน ด้าเนิน กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ สพฐ. ชุมชน 
                                                                                              งบประมาณ  30,000.- บาท 
                     3.2 โรงเรียนวัดควนสีนวล ด้าเนินกิจกรรมประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 
                            ของนักเรียน โรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 

                                                                                         งบประมาณ  26,000.- บาท 
                     3.3 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ด้าเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั น)    
                                                                                         งบประมาณ  10,000.- บาท 

     กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ.และส้านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น                                      งบประมาณ  50,000.- บาท 

 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4 กิจกรรม 
1) กิจกรรมถอดบทเรียน  Best  
    Practice ผู้บริหาร     1 คน 
2) กิจกรรมถอดบทเรียน  Best  
    Practice   ครู         1 คน 
3) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ครู  
    1 คน นักเรียน 4 คน 
4) น้าเสนอนวัตกรรมจัดการเรียน 
    การสอนหลักสูตรต้านทุจริต 
    ศึกษา        ครู    1  คน     
 

มีตัวแทนของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน้าเสนอผลงาน   และ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้  ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ระดับภูมิภาค  ภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 
2563  ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
จังหวัดสงขลา 



การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

- จัดสรรงบประมาณให้  3 
โรงเรียน เพื่อขยายผลโครงการ 
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการอ่ืน ๆ 
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(ค่า
พาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ.และส้านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น  

มีการขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  ให้กับ 3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ  
  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
ร้อยละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั น) 
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITtegrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 ของ 
นางสาวกุหลาบ เฟ่ืองไพบูลย์ และ
นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เดือนกรกฏาคม- กันยายน 2563      เดือนกรกฏาคม - กันยายน  2563      
3) สถานที่จัดกิจกรรม - ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

  ประถมตรัง เขต 1 
- โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  
- โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับจัดสรร 

- ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
  ประถมตรัง เขต 1 
- โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  
- โรงเรียนเครือข่ายที่ได้รับจัดสรร 

  
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

ก้าหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะ
สาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1) 1 พัฒนาและยกระดับธรรมาภิ
บาล   ในการบริหาร การ
จัดการ ของสถานศึกษาใน
สังกัด 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน มี
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

บรรลุ - เป็นตัวแทนของส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การน้าเสนอผลงาน  และการประกวด 
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้   ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ระดับภมูิภาค ภาคใต้ 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่

ก้าหนด 
ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะ
สาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. พัฒนานวัตกรรมการ 
   ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ของสถานศึกษาในสังกัด 

สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ตามภารกิจอย่างโปร่งใส  
มีกลไกและกระบวนการ
ป้องกันการทุจริต   ที่
เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

บรรลุ - ขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  ให้กับ 3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ  
  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ 
  ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียน 
  สุจริตต้นแบบและโรงเรียน 
  เครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้าน 
  ทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั น) 
 

 

10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการด าเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวชี วัดอย่างไร ***) 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี
พฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยายผลโครงการเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต  3 กิจกรรม 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  
  และ  สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ของนักเรียน 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบและ
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อย
ละ 10 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั น) 
 

บรรลุ - เด็กและ
เยาวชนไทยมี
พฤติกรรมที่ยึด
มั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
2) ร้อยละ 80 ของครู ผู้บริหาร ใน
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมถอดบทเรียน(Best  
                    Practice)  

10,000.- 10,000.-  

กิจกรรมที่ 2  กจิกรรมบรษิัทสร้างการดี           30,000.- 30,000.-  
กิจกรรมที่ 3   จัดสรรงบประมาณให้แก่
โรงเรียน    เพ่ือด าเนินกิจกรรม โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยและ สพฐ.  
  ชุมชน 
- กิจกรรมประเมินพฤติกรรมความ 
  ซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนสุจริต 
  ต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อ
ภาพยนตร์สั น)    

66,000.- 66,000.-  

กิจกรรมที่ 4  ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียน
สุจริต(ค่าพาหนะในการเดินทางมา
ประชุมอบรมกับ สพฐ.และส้านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นต้น                                       

50,000.- 11,080.-  

รวม 156,000.- 117,080.-  
คงเหลือ 38,920.-  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการด้าเนินงานที่เกิด
ปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการ 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………-…………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………-…………………………… 
........................................................................................  
....................................................................................... 

 
 
 



13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     13.2 สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     13.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
            และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 

- 
15. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 
     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         
     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   
     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 
ลงช่ือ ……………กุหลาบ…………………..  ผู้รายงาน 

                 (นางสาวกุหลาบ  เฟ่ืองไพบูลย์)  
 
ลงช่ือ.................ยุพดี..........................  ผู้อำนวยการกลุ่ม   
              (นางยุพดี  คลาดนาน)  

 

 

 

 

 

 

รางวัลชมเชย กจิกรรมถอดบทเรียน  Best  
    Practice ผู้บริหาร   

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน  และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้   ภายใต้
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 
ภาคใต้ 



รายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

2. กลยุทธ์ สพป.  

    กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า 
        ทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ 
                      บริหาร 

 3.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มทีร่ับผิดชอบโครงการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    5.1 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์
    5.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
    5.3 นางระเบียบ  คงฉาง 
    5.4 นายกฤช  กาหยี 
    5.5 นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  
    5.6 นางสาวพรพรรณ  เนตรข้า 

6. งบประมาณ  จ้านวน  1๒๕,000 บาท  
       จากงบบริหารจัดการเขตพื นที่  
       จากส้านักต่างๆของ สพฐ. ระบุ  ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) 
        จากส้านักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................  
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ....................................................................... .........................................................  

 

 
 



 

 

7. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จ านวน  3 กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti-Corruption Education)     จ้านวน ๑3๒ โรงเรียน 
                     งบประมาณ  65,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม ขยายผลการด้าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
                      สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ้านวน 40 โรงเรียน 

งบประมาณ 20,000  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  สรุปผลงานโรงเรียนสจุริต  (เครือข่ายโรงเรียนสจุริตต้นแบบ)  มอบรางวัลค่าตอบแทนผลการจัดกิจกรรม 
                      “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม”  จ้านวน  16  โรงเรียน 
                     งบประมาณ  40,000 บาท 

 
8. ผลการด าเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การด าเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการด าเนินงานจริง 

เป้าหมายการด าเนินงาน    
1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 182  คน 184  คน 
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน 1 วัน 
3) สถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 
 

สถานที่มีความพร้อมสูง กว้างโปร่ง
สะดวกสบายทั งทางด้านระบบไฟฟ้า
เครื่องเสียง บรรยากาศ ห้องน ้า และ
อาหาร เหมาะสมส้าหรับการจัด
อบรม 

  
9. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร ร ลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

๑)กิจกรรมที่ 1 
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education)       
จ านวน ๑๓๒ โรงเรียน 

พัฒนาครูแกนน้าระดับปฐมวัย 
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(โรงเรียนขยายโอกาส) จ้านวน  
132 โรงเรียน รวมทั งสิ น 162  คน 

  ประเมินความพึง
พอใจ 

2) กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตาม ขยายผลการด้าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

๑)ครู ผู้ เข้ าอบรม  สามารถขยาย
เครือข่าย และสร้างนวัตกรรมต่อต้าน
การทุจริต “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม”
ได้ครบ 131 โรงเรียนที่เข้าร่วม

  นิเทศ ติดตาม  
แบบสอบถาม 



 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่ก้าหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการด าเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เ ป้ า หม ายอย่ า ง ไ ร  ห รื อ ไ ม่ บ ร ร ลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความส าเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

สถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด จ้านวน 40 โรงเรียน 

การอบรม 
๒)ศึกษานิเทศก์ นิเทศ  ก้ากับ 
ติดตาม ผลการจัดการเรียนรู้สื่อ
นวัตกรรมต่อต้านทจุริตศึกษา ใน
โรงเรียนสจุริต  (เครือขา่ยโรงเรียน
สุจริตตน้แบบ)  ให้มีประสิทธภิาพ  
จ้านวน ๔๐ โรงเรียน  พร้อมทั งให้
ค้าปรึกษาและแกไ้ขปรับปรุงผลงานไป
พร้อม ๆ  กัน 

๓) กิจกรรมที่ 3 
สรุปผลงานโรงเรยีนสุจรติ  (เครือข่าย
โรงเรียนสจุริตต้นแบบ)  มอบรางวัล
ค่าตอบแทนผลการจัดกิจกรรม   
“๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม” 
จ้านวน  16  โรงเรียน 

จัดตั งคณะกรรมการด้าเนินการ
ตัดสินผล พร้อมทั งประกาศผล
รางวัล 16 โรงเรียนได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม และ 115 โรงเรียน
ได้รับรางวัล ดีเด่น 

  เกณฑ์การตัดสิน
พร้อมผลรางวัล 

 

10. การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่

ก้าหนดไว้ในโครงการ***)  

ผลการด าเนินงาน 
 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100ของครูผู้เข้ารับ
การอบรม สามารถน้าความรู้ความ
เข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      
สร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต ให้เกิด
ขึ นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้ารับ
การอบรม สามารถขยายเครือข่าย
ครูในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง  
3) ร้อยละ 60  ของครูผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถสร้างนวัตกรรม
ต่อต้านทุจริตศึกษาได้ 

 
๑) ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถน้าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษากลับมาจัดการเรียน
การสอนที่โรงเรียนของตนเองได้ 
โดยแสดงออกที่การตั งใจในการ
จัดท้า สื่อ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทุกท่านที่เข้าร่วม
อบรม 
๒) ร้อยละ 100ของครูที่เข้าร่วม
อบรมสามารถกลับมาขยายผลที่
โรงเรียนของตนเองได้ โดยสามารถ
จับคู่กับครูที่โรงเรียนและร่วมกัน

 
 

  
-ประเมินความ 
พึงพอใจ 
-นิเทศ ติดตาม   
-แบบสอบถาม 
-ผลการประกวด 



 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่

ก้าหนดไว้ในโครงการ***)  

ผลการด าเนินงาน 
 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 สร้างผลงานได้ครบทุกท่าน 
4) ร้อยละ 90 ของนักเรียนสังกัด
สพป.ตรัง เขต 1 รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และร่วม
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1)  ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา สามารถสร้างค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต ให้เกิดขึ นกับนักเรียนอย่าง
ยั่งยืน       
๒)ครูผู้เข้ารับการอบรม สามารถ
ขยายเครือข่าย    และ สร้าง
นวัตกรรมต่อต้านทุจริตศึกษา  
กิจกรรม “ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม ” ได้ 
3) นักเรียนสังกัดสพป.ตรัง เขต 1
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

๓) ร้อยละ 100 ของครูที่เข้าร่วม
อบรมสามารถสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ต้านทุจริตได้อย่างเห็นได้ชัดเจน
ผ่านการน้าเสนอโดยคลิปวีดิโอ 
๔) ร้อยละ100ของนักเรียนได้
สังกัดรู้เทา่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย ์ยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม และร่วมป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ตั งแต่ระดบัชั น 
อนุบาล จนถงึมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

1) ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาครบทั ง 4 หน่วยการเรียนรู้ 
และครบทุกระดับชั น  สามารถ
สร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต ให้เกิด
ขึ นกับนักเรียนอย่างยั่งยืนใน
โรงเรียนของตนเอง 
๒) ครผูู้เข้ารับการอบรม สามารถ
ขยายเครือข่ายในโรงเรียนของตนเองได้ 
พร้อมทั งขยายผลสู่ระบบออนไลน์
ส้าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ    และ สร้าง
นวัตกรรมต่อต้านทุจริตศึกษา  
กิจกรรม “ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ”  
ได้ครบทุกท่าน บางโรงเรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 2-3 
ผลงานต่อโรงเรียน 
๓) นักเรียนสังกัดสพป.ตรัง เขต 1
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
(*** ให้ระบุตัวชี วัดความส้าเร็จตามที่

ก้าหนดไว้ในโครงการ***)  

ผลการด าเนินงาน 
 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 
จริยธรรม และร่วมป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการ
แสดงออกโดยการน้าเสนอผ่าน
คลิปวีดิโอของโรงเรียน 
 

 

11. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
(สพฐ.) 

๑๒๕,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐  

รวม ๑๒๕,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐  
คงเหลือ ๔๖,๐๐๐  

 
12. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการ (***น้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั งนี  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการด้าเนินงานที่เกิด
ปัญหาต่อไปอย่างไร***) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการสร้างความรู้ ความเข้า มีระยะเวลาสั น จึงท้าให้ครูสับสนระหว่าง
นวัตกรรมในชั นเรียน กับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ต้องมีการจัดอบรมทบทวนการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสังกัด 

 
13. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     13.1 การน้าเสนอผ่านระบบยูทูป เป็นการเผยแพร่ที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
     13.2 การจัดท้าคลังสื่อของส้านักงานเขตพื นที่และพร้อมเผยแพร่อยู่ตลอดเวลา 
      
14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    - วัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 

15. เอกสารประกอบ 



 

 

     ()   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     ()   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     ()   รูปภาพประกอบการด้าเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

 
ลงช่ือ   นางระเบียบ  คงฉาง          ผู้รายงาน 
ลงช่ือ   นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ   ผู้อ านวยการกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ 
การอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)       

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป (จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 162 คน) 
1.  เพศ       ชาย    ร้อยละ 33.95           หญิง  ร้อยละ 66.05 
2.  อาย ุ     20 – 30 ปี ร้อยละ 50        31 – 40 ร้อยละ 20.00    41 – 50 ร้อยละ 17.9 51 – 60 ร้อยละ 14.00 
3.  ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี  ร้อยละ 56.79    ปริญญาโท  ร้อยละ 43.21 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ  

การให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเลี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1. รูปแบบของกิจกรรมในการจัดการอบรม 3.86 0.89 

2. เนื้อหามีความเหมาะสม 4.61 0.57 

3. คณะท างานให้ความช่วยเหลือแนะน าตลอดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

4.25 0.65 

4. มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 3.75 0.84 

5. วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ มีความเหมาะสม 4.89 0.31 

6. จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 4.14 0.80 

7. ระยะเวลามีความเหมาะสม 3.70 0.91 

8. สถานท่ีมีความเหมาะสม 4.89 0.31 

9. ท่านได้รับความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แล้วสามารถ
น าไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษาของท่านต่อไปได้ 

3.75 0.84 

10. สื่อท่ีท่านได้พัฒนามีประโยชน์ต่อผู้อื่น 3.75 0.84 

รวม 4.10 0.50 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 1.อยากใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการน าเสนอผลงานผา่นคลิปมากกวา่น้ี 
  

 
 
 
 

 



 

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 
การประกวดคลิปการน้าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อ หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1 รายละเอียดของบทน้า/บทสรุป คลิป ชื่อโรงเรียน, ชื่อครูผู้สอน, ชื่อนวัตกรรม, ชั นที่สอน, หน่วยการเรียนรู้ที่สอน, แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอน,  

20 

2 นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์,ความแปลกใหม่,ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดเกิดการเรียนรู้,  
การตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอน 

20 

3 วิธีการใช้นวัตกรรม บทบาทของครู, บทบาทของนักเรียน, บรรยากาศชั นเรียน, การสรุปผลการใช้ 20 
4 เนื อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื อหา, ความถูกต้องของข้อมูล, 

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่สอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน 
15 

5 คุณภาพการผลิต คุณภาพของเสียง, ภาพ, การถ่ายท้า, การตัดต่อ, ความสวยงามของ 
ผลงาน, ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม, กลมกลืน, น่าสนใจ 

15 

6 การใช้เวลา การใช้เวลา  
   ภายในเวลา 3 – 5  นาที 10 คะแนน 
   น้อยกว่า 3 นาที คะแนนลดลง  1 คะแนน ต่อ 20 วินาที 
   มากกว่า 5 นาที  คะแนนลดลง  1 คะแนน ต่อ 20 วินาที 

10 

 รวม  100 
 

รางวัลการประกวด 
รางวัลยอดเยี่ยม จ้านวน   16 โรงเรียน 
รางวัลดีเด่น (ทุกคลิปวีดิทัศน์ที่ส่งเข้าประกวด)    
*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 



 

 

ตารางผลการกั่นกรองเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก 
การประกวดคลิปการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น 
1.ชื่อกรรมการ นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
2.ชื่อกรรมการ นายกฤช  กาหยี  ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
3.ชื่อกรรมการ นางระเบียบ  คงฉาง ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
4.ชื่อกรรมการ นางสาวพรพรรณ  เนตรข้า ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
5.ชื่อกรรมการ นายณณฐกร  พิริยากรณ์ ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
กรรมการท้าเครื่องหมาย ในช่องว่าง หากมีครบทั ง 6 ช่อง ในช่องผลการคัดกรองให้ท้าเครื่องหมาย หากไม่ครบทั ง 6 ช่อง ในช่องผลการกั่นกรองไม่ต้องใส่

เครื่องหมายใด 
ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท

น า/บทสรุป คลิป 
นวัตกรรม วิธีการใช้

นวัตกรรม 
เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

1 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ เดินเป็นแถว https://www.youtube.com/watch?v=PKNuWIFef24&t=27s        

2 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กิจกรรมต้านทุจริต https://www.youtube.com/watch?v=naXjCiRmmd4        

3 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 
คลิปวีดิโอ เร่ือง พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

https://www.youtube.com/watch?v=ybsihi9vu-c 
       

4 โรงเรียนบ้านคลองล าปริง 
ส่งใหม่ หนังสั้น 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม โรงเรียนบ้านคลองล า
ปริง ตอน ข้อสอบ 

https://www.youtube.com/watch?v=TJARVF1CoCo 
       

5 บ้านคลองปะเหลียน 
1 โรงเรียน 1 การปฏิบัติที่ดี คือ
การแบ่งเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบท าความสะอาด 

https://youtu.be/FdLIyeUHaZc 
       

6 หนองผักฉีด การมีระเบียบวินัย https://youtu.be/Q4dLOvHvM1I        

7 บ้านหนองโต๊ะ 
มา หยบ หยบ ระดับ
ประถมศึกษา 

https://youtu.be/UjRFp9naQoc 
       

8 วัดไพรสณฑ์ กิจกรรมของหายได้คืน https://youtu.be/I50sKcEHHcE        

https://www.youtube.com/watch?v=PKNuWIFef24&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=naXjCiRmmd4
https://www.youtube.com/watch?v=ybsihi9vu-c
https://www.youtube.com/watch?v=TJARVF1CoCo
https://youtu.be/FdLIyeUHaZc
https://youtu.be/Q4dLOvHvM1I
https://youtu.be/UjRFp9naQoc
https://youtu.be/I50sKcEHHcE


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

9 บ้านหนองชวด กิจกรรมซ้ือขายสุจริต https://youtu.be/4iJ0ugR3yOw        

10 บ้านควนเค่ียม 
คลิปวีดีโอ เร่ือง การแยกแยะ 
(ของใช้) ชั้นประถมศึกษาปีที2่ 

https://youtu.be/4nG5s4IRW5Y 
       

11 
โรงเรียนบ้านหนองยาย
แม็ม 

ตะกร้าสมบัต ิ https://youtu.be/OHY-fAzZX-0 
       

12 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 
ภาพยนตร์สั้น เร่ือง ความ
ซ่ือสัตย์ 

https://www.youtube.com/watch?v=UgoftpID9B0 
       

13 บ้านทุ่งส้มป่อย เพื่อนช่วยเพือ่น https://youtu.be/UgoftpID9B0        

14 โรงเรียนบ้านด่าน เร่ือง "ไม้กวาดคนดี ศรีบ้านด่าน" 
https://www.youtube.com/watch?v=G7H9CMRQQPM&featu
re=youtu.be&fbclid=IwAR20TCJYx52EL7QsQYfYuuAM2SkR3T
z1UViv0GfOYOzwHup-00LBDSxuHD0        

15 
โรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ ารุง 

วินัย สร้างชาต ิต้นบากราษฎร์
บ ารุง 

https://youtu.be/Oh6eMrsWc2Q 
       

16 บ้านบางด้วน การเข้าแถว https://youtu.be/6vLBNtkmHyk        

17 วัดปากปรน 

กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 วธิีปฏิบัติ
ที่ดี (ระดับประถมศึกษา) เร่ือง 
ความสุจริต คิดดี เร่ิมที่ถุงนม
(โรงเรียน) 

https://youtu.be/Xa0oLvB61yA 

       

18 โรงเรียนหาดทรายทอง ความรับผิดชอบต่อสังคม https://youtu.be/IaerpzaArec        

19 

 
 
โรงเรียนวัดโหละคล้า 
 
 

หลักสูตร ต้านทุจริต กิจกรรม
การเข้าเเถว  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดโหละคล้า 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqngkr-
jGyk&feature=share 

       

20 
โรงเรียนบ้านป่าแก ่(ระดับ
ประถมศึกษา) 

หนังสือเล่มเล็ก การแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 

https://youtu.be/AIOQidYNGCo 
       

21 โรงเรียนบ้านควนยาง 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ส่งผลดี
โรงเรียนสะอาด 

https://youtu.be/QOMT12FaEvc 
       

https://youtu.be/4iJ0ugR3yOw
https://youtu.be/4nG5s4IRW5Y
https://youtu.be/OHY-fAzZX-0
https://www.youtube.com/watch?v=UgoftpID9B0
https://youtu.be/UgoftpID9B0
https://www.youtube.com/watch?v=G7H9CMRQQPM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20TCJYx52EL7QsQYfYuuAM2SkR3Tz1UViv0GfOYOzwHup-00LBDSxuHD0
https://www.youtube.com/watch?v=G7H9CMRQQPM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20TCJYx52EL7QsQYfYuuAM2SkR3Tz1UViv0GfOYOzwHup-00LBDSxuHD0
https://www.youtube.com/watch?v=G7H9CMRQQPM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20TCJYx52EL7QsQYfYuuAM2SkR3Tz1UViv0GfOYOzwHup-00LBDSxuHD0
https://youtu.be/Oh6eMrsWc2Q
https://youtu.be/6vLBNtkmHyk
https://youtu.be/IaerpzaArec
https://www.youtube.com/watch?v=Zqngkr-jGyk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Zqngkr-jGyk&feature=share
https://youtu.be/AIOQidYNGCo
https://youtu.be/QOMT12FaEvc


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

22 บ้านล าแคลง 
บ้านล าแคลงยุคใหม ่ใส่ใจการ
เลือกตั้ง  ( ระดับขยายโอกาส ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nGzfWD-aQVY 
       

23 บ้านบกหกั บ.ก.สามัคคี ต่อต้านการทุจริต https://www.youtube.com/watch?v=K3wV0XE3sjw        

24 

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 
(ระดับประถมศึกษาชิ้นที่
1) 

กิจกรรมต้านทุจริต 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=naXjCi
Rmmd4 

       

25 
โรงเรียนบ้านบกหกั(ระดับ
ประถมศึกษา) 

บ.ก.สามัคคี ต่อต้านการทุจริต https://www.youtube.com/watch?v=K3wV0XE3sjw 
       

26 
โรงเรียนบ้านหยงสตาร ์
(ระดับประถมศึกษา) 

ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต เร่ืองการลอกการบา้น 

https://youtu.be/EX92rPcJcLw 
       

27 
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
(ระดับประถมศึกษา) 

การละเมิดสิทธิ ์ https://www.youtube.com/watch?v=IHfipiOyxyQ 
       

28 บ้านกลางนา สมุดบันทึกลึกลับ https://www.youtube.com/watch?v=uHvMB_D8ILA        

29 
บ้านหนองยวน(ระดับ
ประถมศกึษา) 

STRONG  จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต(ความไม่โลภ) 

https://youtu.be/6wYiYVx5fdc 
       

30 โรงเรียนบ้านควนยวน 
นิทานเด็กดีต้องเข้าแถว  ชั้น
อนุบาล3 

https://youtu.be/AW7sqvyEL_s 
       

31 โรงเรียนบ้านปากห้วย 

หน่วยที ่2 ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต เร่ือง
กิจกรรมนักเรียน (ความ
ขยันหมั่นเพียร) 

https://youtu.be/6nrXFO0QI1w 

       

32 
โรงเรียนบ้านท่าคลอง (ชั้น
ประถมศึกษา) 

1 โรงเรียน 1 การปฏิบัติที่ดี 
โรงเรียนบ้านท่าคลอง (สร้าง
จิตส านึกการท าประโยชน์ส่วน
ร่วมต่อสังคม) 

https://youtu.be/12j5C6qLyQI 

       

33 วัดสาริการาม ผ้ากันเปื้อนฝึกวินัยนกัเรียน https://youtu.be/2x_YyAn0TK8        

34 
โรงเรียนบ้านไร่พรุ (ระดับ
ประถมศึกษา) 

บทบาทสมมุต ิเร่ืองความละอาย
และการไม่ทนต่อการทุจริต : 
การท าการบ้าน 

https://youtu.be/pPROIJwxhR4 
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https://www.youtube.com/watch?v=IHfipiOyxyQ
https://www.youtube.com/watch?v=uHvMB_D8ILA
https://youtu.be/6wYiYVx5fdc
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https://youtu.be/pPROIJwxhR4


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

35 บ้านยูงงาม 
1 โรงเรียน 1 วิธปีฏิบัต ิโรงเรียน
บ้านยูงงาม 

https://www.youtube.com/watch?v=INGXLQW3xA4 
 
        

36 บ้านนานิน กิจกรรม  น าวินยั https://youtu.be/8EnAkk_rDL4        

37 
โรงเรียนบ้านควนไม้ด า 
(ระดับปฐมวัย) 

โรงละครหุ่นเงา สื่อการสอน
ประกอบหนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 
การคิดแยกแยะระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม แผนการจัด
ประสบการณ์ที่ 8 เร่ืองการ
ปฏิบัติตนในการใช้ของใช้ส่วน
ตนและของใช้ส่วนรวม (การ
แบ่งปัน) 

https://youtu.be/5ZHQ4QGSR-0 

       

38 
บ้านหินคอกควาย(ระดบั
มัธยมศึกษา) 

อ่างมหัศจรรย์...สร้างสรรค์แถว https://youtu.be/4u2hu_Qj2mQ 
       

39 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ระเบียบวินยัสร้างด้วยตนเอง https://youtu.be/DncgFAbW5bQ        

40 บ้านล าพกิุล ร่วมด้วยชว่ยกัน  สร้างสรรค์วินัย 
https://www.youtube.com/watch?v=n6FEH4Av_CM&fbclid=
IwAR22dH8GbgNaguRD9k0BguU4ZKoUpcovqZG1ocRwkVEw
O5ITNkLDQ1ykWs4        

41 
บ้านห้วยลึก 
(ระดับประถม-แก้ไข) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)  
เร่ือง ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น 

https://youtu.be/r_Rte034BuE 
       

42 วัดควนนิมิตศิลา การเสริมแรงด้วยแสตมป์สะสม https://youtu.be/_g9_wAT5xDI        

43 
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
(ระดับประถมศึกษา) 

นวัตกรรมการเสริมแรงด้วย
แสตมป์สะสม 

https://youtu.be/_g9_wAT5xDI 
       

44 
โรงเรียนบ้านปากปรน
(ระดับอนุบาล) 

ปฐมวัยกับความรับผิดชอบ https://youtu.be/vxvgplzdjX4 
       

45 โรงเรียนวัดแจ้ง 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โรงเรียนวัดแจ้ง ตรัง 

https://youtu.be/pufx4ygRKMI 
       

46 บ้านแหลมสอม การคัดแยกขยะ https://youtu.be/OBqbsFy5zYk        
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ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

47 โรงเรียนบ้านตะเสะ 
1 โรงเรียน 1 วิธปีฏิบัตกิิจกรรม
ที่ดี โรงเรียนบ้านตะเสะ 

https://youtu.be/be9pJAZIZGw 
       

48 วัดไทรงาม 
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ตา้น
ทุจริต เพื่อนช่วยเพื่อน โรงเรียน
วัดไทรงาม สพป.ตรังเขต 1 

https://www.youtube.com/watch?v=zJriU2n9FLY 
       

49 
โรงเรียนบ้านล าแคลง 
(ระดับประถมศึกษา) 

เด็กดีไม่ทุจริต ตอน การท า
การบ้าน 

https://youtu.be/VLsOqwiXTPg 
       

50 
โรงเรียนบ้านหนองยาย
แม็ม(ระดับประถมศึกษา) 

ตะกร้าสมบัต ิ https://youtu.be/OHY-fAzZX-0 
       

51 
โรงเรียนบ้านควนโพธิ ์
(ระดับประถมศึกษา) 

เรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้บทบาทสมมต ิ

https://youtu.be/rKh8xUSJIFs 
       

52 บ้านแหลมสอม การเข้าแถว https://youtu.be/mkEV2-UVQJw        

53 อนุบาลตรัง 
หนังสือค าคล้องจองประกอบ
ภาพ เร่ือง “เข้าแถวกันนะ” 

https://youtu.be/HZHee2MgO_c 
       

54 โรงเรียนบ้านยวนโปะ การตรงต่อเวลา https://youtu.be/Hatcbl9PrZk        

55 
โรงเรียนบ้านล าปลอก
เหนือ 

ละครสั้น เร่ืองห้องของเรา ไม่ใช่
ห้องของใคร 

https://youtu.be/OYLUcrxAwgQ 
       

56 โรงเรียนวัดนิคมประทีป พี่สอนน้อง https://youtu.be/dsOwEqv9ZPA        

57 

โรงเรียนวัดช่องเปี่ยม
ราษฎร ์(ระดับโรงเรียน
ขยายโอกาส-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑) 

คลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู ้
เร่ือง "คนด"ี 

https://www.youtube.com/watch?v=JaIRGDAgyGE&t=9s 

       

58 บ้านสุโสะ สุจริตสู่ความพอเพียง https://youtu.be/nJZ3KDvuA78        

59 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 
กิจกรรมจิตสมาธิจากเสียงเคาะ
กบ 

https://youtu.be/uJNPyuAlKFQ 
       

60 วัดนานอน 
เศรษฐกิจพอเพียง:จิตพอเพยีง
ต่อต้านทุจริต 

https://www.youtube.com/watch?v=FjCRdp1QXZ8&feature
=youtu.be        

61 
โรงเรียนบ้านหนองหวา้
(ระดับประถมศึกษา) 

นวัตกรรม บัตรภาพการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

https://youtu.be/XeXFAByVToM 
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ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

62 
บ้านหนองชุมแสง
(ประถมศึกษา) 

เกมส์ซิกซอร์แยกแยะของใช้ส่วน
ตนส่วนรวม 

https://youtu.be/EnC9py6lZ-A 
       

63 
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
(ระดับประถมศึกษา) 

น้องขยะจา๋ พี่พามาลงถัง https://youtu.be/5HSJjstugzk 
       

64 บ้านปะเหลียน 
ไม่ขายเสียง ไม่ซ้ือสิทธิ์ คิด
ซ่ือสัตย์ (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 

https://youtu.be/FW1Nv52MxuQ 
       

65 บ้านปะเหลียน 
กิจกรรม สหกรณ์ สอนซื่อสัตย์
(ระดับประถมศึกษา) 

https://youtu.be/Jl6Sz6JAlhs 
       

66 
บ้านห้วยลึก (ระดับ
ปฐมวัย) 

นิทานส่งเสริมป้องกันต้านทุจริต https://www.youtube.com/watch?v=fe9yfw0YBYA 
       

67 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว การสอบ https://www.youtube.com/watch?v=Y500CDLsBPA&t=19s        

68 
โรงเรียนบ้านควนอินทนิน
งาม 

1โรงเรียน1นวัตกรรม โรงเรียน
บ้านควนอินทนินงาม เร่ือง
STRONGจิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต เร่ืองการออม 

https://youtu.be/vePPcsGUapw 

       

69 
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณา
ราม 

1 โรงเรียน 1 กิจกรรมปฏิบัติที่ดี 
เร่ือง กิจกรรมการเข้าแถว 

https://youtu.be/5FhwfjB2UvI 
       

70 วัดทุ่งหินผุด การคิดแยกแยะ https://youtu.be/_BthLsMtQHc        

71 โรงเรียนบ้านปากปรน นักเรียนดีไม่มีขโมย https://youtu.be/hcf8xpvhjPs        

72 
โรงเรียนวัดนางประหลาด 
(ชั้นป.2) 

 
ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตน 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jzsk_yTQC3U 

       

73 
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
(ระดับประถมศึกษา) 

Student Care Network (SCN 
MODEL) เครือข่ายดูแลนกัเรียน 
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

https://www.youtube.com/watch?v=r07Te0TnaBA 
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ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

74 โรงเรียนบ้านนาป้อ 
คุณธรรมน าชีวิต ศาสนกิจน า
จิตใจ 
 

https://youtu.be/CKKqHNm0a-E 
       

75 
โรงเรียนบ้านโคกรัก จ.
ตรัง 

ความซ่ือสัตย์ต้านทุจริต https://youtu.be/u50ocBKZ5vI 
       

76 
โรงเรียนวัดนางประหลาด
(ระดับประถมศึกษา) 

ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตน https://youtu.be/jzsk_yTQC3U 
       

77 
โรงเรียนวัดนางประหลาด
(ระดับปฐมวัย) 

นิทานเร่ือง อย่าท าอะไรตามใจ
ตน 

https://youtu.be/Q971vzoaJqE 
       

78 
โรงเรียนบ้านช่อง(ระดับ
ประถมศึกษา) 

บ้านช่องโปร่งใสใส่ใจความ
ซ่ือสัตย์ 

https://youtu.be/RL8FCXW-ll8 
       

79 
โรงเรียนวัดท่าพญา 
(ระดับประถมศึกษา) 

1โรงเรียน1ปฎิบัติการที่ดี https://youtu.be/_p38KJc9aYs 
       

80 
บ้านหนองไทร ระดับ
ปฐมวัย 

นิทานเร่ือง น้องแก้มกับดอกไม้
วิเศษ 

https://youtu.be/dPLBO5yPfWg 
       

81 
โรงเรียนบ้านหนองไทร 
(ระดับประถมศึกษา) 

เพลง นักเรียนหัวใจไม่โกง https://youtu.be/sWzHPBdHliI 
       

82 
วัดควนวิเศษ 
(ระดับประถม) 

กระบวนการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การด่ืมนม 

https://www.youtube.com/watch?v=PTjDxFTQzME&feature
=youtu.be        

83 
โรงเรียนบ้านนาทะเล 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

สือ่การเรียนรายวิชา ต้านทุจริต
ศึกษา เร่ือง วันเลือกตั้ง 

https://youtu.be/kdn5hZpiufg 
       

84 โรงเรียนบ้านควนยวน 

ชื่อนวัตกรรม Run Fun Bingo 
ชั้นประถมปีที่5 เร่ืองการกระท า
เพื่อประโยชน์สว่นตนและการ
กระท าเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
 

https://youtu.be/ywPgP4s8nkM 

       

85 
โรงเรียนบ้านนาทะเล 
(ระดับประถมศึกษา) 

สื่อการสอนรายวิชาต้านทุจริต
ศึกษา เร่ือง การบ้าน 
 
 

https://youtu.be/-PmUk9ZJ9KU 

       

https://youtu.be/CKKqHNm0a-E
https://youtu.be/u50ocBKZ5vI
https://youtu.be/jzsk_yTQC3U
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https://youtu.be/RL8FCXW-ll8
https://youtu.be/_p38KJc9aYs
https://youtu.be/dPLBO5yPfWg
https://youtu.be/sWzHPBdHliI
https://www.youtube.com/watch?v=PTjDxFTQzME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PTjDxFTQzME&feature=youtu.be
https://youtu.be/kdn5hZpiufg
https://youtu.be/-PmUk9ZJ9KU
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86 วัดปากปรน 
นิทานคุณธรรม ประกอบการ
เล่นบทบาทสมมุติของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 

https://youtu.be/9hTwn0Tr1ms 
       

87 
โรงเรียนบ้านนาโตง(ระดับ
ประถมศึกษา) 

ขยะของใคร 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vtCqtxsOcxY 
       

88 
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
(ระดับมัธยมศึกษา) 

หลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการกับ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=KIqDKLhh4uo 
       

89 
บ้านหินคอกควาย(ระดบั
ประถมศึกษา) 

บันทึกความดี...คืนคนดีสู่สังคม https://youtu.be/HpmkJcXmPug 
       

90 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 
เกมตามหาของเล่นแยกแยะเป็น
เก่งจัง 

https://youtu.be/adHzqzkwBj4 
       

91 บ้านท่าบันได ของใช้ส่วนตนและส่วนรวม https://youtu.be/T6EGxkVDJzY        

92 บ้านสามแยก 
ความเอื้ออาทร โดยใช้นิทาน ชั้น
ประถมศึกษาปีที5่ 

https://youtu.be/FCIOW-rPFD4 
       

93 โรงเรียนวัดควนวิไล 
1 โรงเรียน 1 วิธกีารปฏิบัติที่ดี 
Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต 

https://youtu.be/NVhGMhK38qU 
       

94 บ้านวังศิลา ธงรักษ์สะอาด https://youtu.be/BVfSpMkRC5I        

95 โรงเรียนบา้นควนสวรรค์ จุดประกาย พาท า น าต้านทจุริต 
https://www.youtube.com/watch?v=5TnHeJwVrl0&feature=
youtu.be        

96 
บ้านไทรงาม(ระดับ
มัธยมศึกษา) 

จิตพอเพียงต้านการทุจริต https://youtu.be/dLYiyF5gebs 
       

97 โรงเรียนวัดไทรทอง 
ความรู้ คู่คุณธรรม สู่นวัตกรรมที่
ยั่งยืน 

https://youtu.be/3QEsHKBfyuM 
       

98 
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 
(ระดับประถมศึกษา) 

นักข่าวนอ้ย ทุ่งค่าย NEWS https://www.youtube.com/watch?v=VXmnrNFWFzw&t=1s 
       

99 โรงเรียนบ้านควนสระแกว้ 

ดินดีควนสระแก้ว 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature
=youtu.be 

       

https://www.youtube.com/watch?v=vtCqtxsOcxY
https://www.youtube.com/watch?v=KIqDKLhh4uo
https://youtu.be/HpmkJcXmPug
https://youtu.be/adHzqzkwBj4
https://youtu.be/T6EGxkVDJzY
https://youtu.be/FCIOW-rPFD4
https://youtu.be/NVhGMhK38qU
https://youtu.be/BVfSpMkRC5I
https://youtu.be/dLYiyF5gebs
https://youtu.be/3QEsHKBfyuM
https://www.youtube.com/watch?v=VXmnrNFWFzw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature=youtu.be
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100 บ้านห้วยเร็จ 
โรงเรียนบ้านห้วยเสร็จ รวมพลัง
แก้ทุจริต...ต้องคิดเป็น #คิดแบบ
ฐานสอง 

https://youtu.be/5n0EK9zeBYI 
       

101 โรงเรียนวัดจอมไตร เพลง ทิ้งขยะให้ถูกที ่ https://www.youtube.com/watch?v=on04-yZtmFQ        

102 
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ด
บาท (ระดับประถมศึกษา) 

มาโรงเรียนสาย ท าลายจิตอาสา https://www.youtube.com/watch?v=df6Y28BYyW8 
       

103 โรงเรียนไทรงาม หัวใจต้นกล้าสู่รวงข้าวคุณธรรม https://www.youtube.com/watch?v=L8AZyuO7L40        

104 บ้านบ้าหว ี
กิจกรรมจิตอาสา ตาวิเศษเห็น
นะ 

https://www.youtube.com/watch?v=hnxp1dTVbf0&feature
=youtu.be        

105 บ้านคลองทรายขาว 
1โรงเรียน 1กิจกรรมน าปฏบิัติ 
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 

https://youtu.be/1kevR4_veX0 
       

106 วัดโพธาราม พลเมืองกับความรับผิดชอบ https://www.youtube.com/watch?v=OdA48JXmhjY        

107 โรงเรียนวัดธรรมาราม 
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สุจริต
โรงเรียนวัดธรรมาราม 

https://youtu.be/7y68RzDSpFU 
       

108 โรงเรียนบ้านโคกทราย การท าเวร https://youtu.be/5bK2ssIMPPw        

109 
บ้านหาดเลา (ระดับ
อนุบาล) 

ความรับผิดชอบต่อการแปรงฟัน
ด้วยตนเอง 

https://youtu.be/VjMfQvdW380 
       

110 บ้านหัวควน การไม่ท าการบา้น https://youtu.be/D5GgSfr02_k        

111 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 
การมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว
รับบริการ(ช่วงชั้นที1่) 

https://www.youtube.com/watch?v=NE7lMfDyAUI 
       

112 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 
นิทานสอนใจเสริมสร้างคุณธรรม 
"ความซ่ือสัตย"์(ช่วงชั้นที่2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rgblw4ovgA4 
       

113 
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยม
ราษฎร ์

เกมส์อาชีพเหล่านี้...ท าดีหรือยัง 
 

https://youtu.be/Lvo_3sEdCOs 
       

114 วัดมงคลสถาน ธนาคารใบไม้ สู่ความพอเพียง https://m.youtube.com/watch?v=ewwK0Hey1jc&t=16s        

115 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) โรงเรียนปลอดขยะ https://www.youtube.com/watch?v=NE9ezDe4vdA&t=3s        

116 โรงเรียนวัดเกาะมะมว่ง ความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น https://www.youtube.com/watch?v=w1UWcM1wyho        

117 บ้านหนองชุมแสง บัตรภาพแยกแยะของใช้ส่วนตน https://youtu.be/XBET9EpB5Ag        

https://youtu.be/5n0EK9zeBYI
https://www.youtube.com/watch?v=on04-yZtmFQ
https://www.youtube.com/watch?v=df6Y28BYyW8
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https://www.youtube.com/watch?v=hnxp1dTVbf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hnxp1dTVbf0&feature=youtu.be
https://youtu.be/1kevR4_veX0
https://www.youtube.com/watch?v=OdA48JXmhjY
https://youtu.be/7y68RzDSpFU
https://youtu.be/5bK2ssIMPPw
https://youtu.be/VjMfQvdW380
https://youtu.be/D5GgSfr02_k
https://www.youtube.com/watch?v=NE7lMfDyAUI
https://www.youtube.com/watch?v=Rgblw4ovgA4
https://youtu.be/Lvo_3sEdCOs
https://m.youtube.com/watch?v=ewwK0Hey1jc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=NE9ezDe4vdA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=w1UWcM1wyho
https://youtu.be/XBET9EpB5Ag
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(อนุบาล) ส่วนรวม 

118 โรงเรียนหาดส าราญ 
ภาพยนตร์สั้นพลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมตอนปลอด
ขยะ 

https://youtu.be/9txKuDGS9fY 
       

119 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๙
(บ้านนาโต๊ะหมิง) 

กี่บาท..ก็ไม่เอา https://youtu.be/f5K2RRPWjYM 
       

120 โรงเรียนบ้านปากไพ 
ยับยั้งและต่อตา้นการทุจริตใน
โรงเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=nyb3zO_-
gwE&feature=youtu.be        

121 โรงเรียนบ้านควนปริง 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
สิ่งแวดล้อม 

https://youtu.be/dN_veJzvU70 
       

122 บ้านโพรงจระเข ้ สหกรณ์สุจริต 
https://www.youtube.com/watch?v=8PaU7K8A9qE&feature
=youtu.be        

123 โรงเรียนวัดไทรทอง 
เกมจัดหมวดหมู ่ของใช้ส่วนตน
และของใช้ส่วนรวม(ระดับ
ปฐมวัย) 

https://youtu.be/EpRDYiOYQSE 
       

124 
โรงเรียนมิตรภาพที ่31"วัด
ทุ่งหวัง" 

ปุ๋ยอินทรีย์ทุ่งหวังการเกษตร
ผลผลิตคุณธรรม 

https://youtu.be/PLl9ae-AoQ8 
       

125 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ปุ๋ยหมักบ้านทุ่ง https://youtu.be/cE2sb4TM4i0        

126 โรงเรียนบ้านในควน 
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เรื่อง 
ความมีระเบียบและความ
รับผิดชอบ 

https://youtu.be/uM9LCG9E0zM 
       

127 บ้านลิพัง ต้านทุจริตพิชิตใจไทยทั้งชาต ิ https://youtu.be/ijCH58tgI58        

128 บ้านท่าเทศ 
การเลือกตั้งโปร่งใส  ห่างไกล
ทุจริต 

https://youtu.be/_07zshlx7D0 
       

129 บ้านนายายหม่อม จิตอาสา https://www.youtube.com/watch?v=xeTgcEUx1Ls        

130 
เพาะปัญญา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

แค่ปลายจมกู https://www.youtube.com/watch?v=jxw1hK9wNkc 
       

131 โรงเรียนบ้านแหลม 
กิจกรรม จิตอาสา พาท า ก าจัด
ขยะ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7UYeUr6dEE&feature
=youtu.be        

https://youtu.be/9txKuDGS9fY
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132 

โรงเรียนบ้านล าปลอก
เหนือ (ระดับ
ประถมศึกษา) 

ละครสั้น เร่ือง ห้องของเราไม่ใช่
ห้องของใคร 

https://youtu.be/OYLUcrxAwgQ 
       

133 วัดอัมพวัน เกมนักล่าหวัใจ https://youtu.be/WfEACljCJyw        

134 บ้านเขาไม้แกว้ 
หันหลังชนฝา 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QRC_NsWbPzM 
       

135 โรงเรียนบ้านบางยาง 

๑ โรงเรียน ๑ กิจกรรมปฏบิัติที่ดี 
เร่ือง การเข้าแถว ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๖ 

https://www.youtube.com/watch?v=VpOp2-8dHY8 

       

136 
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
(ระดับปฐมวัย) 

การเก็บของให้เป็นระเบียบ
(ปฐมวัย) 

https://youtu.be/Osvp0o6T3nQ 
       

137 
โรงเรียนวัดชลวาปวีิหาร 
(ระดับประถมศึกษา) 

เกมบันไดเศรษฐีแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

https://youtu.be/0qSrwHH-27U 

       

138 
โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขามป้อม 

ปันสุขเอื้ออาทร สู่พี่น้องชาวป่า
ซาไก/มานิ 

https://youtu.be/MnDLZ_G0Zw0 
       

139 บ้านท่าขา้ม เด็กดีต้องเข้าแถว 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJjCv4M5k&feature=
share        

140 
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
(ปฐมวัย) 

การใช้เกมแยกของใช้ส่วนตน 
ของใช้ส่วนรวม 

https://youtu.be/Fe84DrappLY 
       

141 บ้านย่านตาขาว 
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว "say 
no to corruption" 

https://www.youtube.com/watch?v=SQj-THe8uuM 
       

142 บ้านย่านตาขาว 

โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ระดับ
ปฐมวัยหลักสูตรต้านทจุริต 
"กิจกรรม Marching ความดี 5 
ประการ" 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6na_aknZzeM&feature
=youtu.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJjCv4M5k&feature=share
https://youtu.be/Fe84DrappLY
https://www.youtube.com/watch?v=6na_aknZzeM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6na_aknZzeM&feature=youtu.be


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

143 
โรงเรียนบ้านหยงสตาร ์
(ระดับชั้นประถมศึกษา) 

ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต ตอน การลอก
การบ้าน 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Wr8uOAZ5E&t=100s 
       

144 บ้านลิงพัง 
โปร่งใสสบายใจห่างไกลซ้ือสิทธิ์
ขายเสียง 

https://youtu.be/pozdtKA_mMs 
       

145 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 
(ระดับประถมศึกษา) 

ไม่ท าการบ้าน 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bV6FtDSGNgg 

       

145 
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
(ระดับปฐมวัย) 

เกมการศึกษา "ขวดน้ าวิ่งได้ด้วย
กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเรา" 

https://youtu.be/3OVR9HEztpk 
       

146 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 
(ระดับปฐมวัย) 

การแบ่งปัน https://www.youtube.com/watch?v=ZAJGI1NuPCE 
       

147 วัดควนสีนวล ท าดี   ไม่ต้องเดี๋ยว https://www.youtube.com/watch?v=Edlqqdei-ts        

148 ทุ่งไทรทอง กฎ TripleT https://youtu.be/KpBCNXQLpbY        

149 
อนุบาลตรัง(ระดับ
ประถมศึกษา) 

วิดีทัศน์ เร่ือง เกือบจะสาย https://youtu.be/oyGtl4tuP6o 
       

150 
วัดควนวิเศษ (ระดับ
ปฐมวัย) 

การเก็บของใช้ส่วนตวั https://youtu.be/0OqTeSlULpM 
       

151 ทุ่งรวงทอง 
วินัยการวางรองเท้า 
 

https://youtu.be/l74u2OwZWHE 
       

152 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง
กระต่ายนอ้ยแบ่งปัน 

https://youtu.be/Rr2pr--LYUA 
       

153 โรงเรียนวัดหนองเป็ด นม 
https://www.youtube.com/watch?v=AXt64R51hBk&feature
=youtu.be        

154 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา(อ.ย่าน
ตาข่าว) 

ทางสองแพร่ง 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAKlj0QgDk&feature
=youtu.be        

155 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
1 วิธีปฏิบัติที่ดี " นาทุ่ง รักษ์
ความสะอาด " 
 

https://youtu.be/qoQMj3-r8no 
       

https://www.youtube.com/watch?v=O2Wr8uOAZ5E&t=100s
https://youtu.be/pozdtKA_mMs
https://www.youtube.com/watch?v=bV6FtDSGNgg
https://youtu.be/3OVR9HEztpk
https://www.youtube.com/watch?v=ZAJGI1NuPCE
https://www.youtube.com/watch?v=Edlqqdei-ts
https://youtu.be/KpBCNXQLpbY
https://youtu.be/oyGtl4tuP6o
https://youtu.be/0OqTeSlULpM
https://youtu.be/l74u2OwZWHE
https://youtu.be/Rr2pr--LYUA


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

นวัตกรรม วิธีการใช้
นวัตกรรม 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

คุณภาพ
การผลิต 

การใช้เวลา ผลการคัดกรอง
ผ่าน()  

156 โรงเรียนวัดน้ าผุด " Super ถังขยะดีไซน์ " 
https://www.youtube.com/watch?v=v5vxXvsUuEs&feature=
youtu.be        

157 บ้านทอนหาน 
การ์ฟิวส ์เด็กน้อยมากน้ าใจ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

https://youtu.be/3Y2ZmNflRa4 
       

158 บ้านโคกชะแง้ 

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมโรงเรียน
บ้านโคกชะแง้ จิตพอเพยีงต้าน
ทุจริต ตามรูปแบบ SMART 
Model 

https://youtu.be/0OCeBEG7HtU 
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ตารางผลการประกวดรอบสุดท้าย 
การประกวดคลิปการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น 

1.ชื่อกรรมการ นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
2.ชื่อกรรมการ นายกฤช  กาหยี  ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
3.ชื่อกรรมการ นางระเบียบ  คงฉาง ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
4.ชื่อกรรมการ นางสาวพรพรรณ  เนตรข้า ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
5.ชื่อกรรมการ นายณณฐกร  พิริยากรณ์ ต้าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
โปรดลงคะแนนในช่องว่าง 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

(20) 

นวัตกรรม 
 

(20) 

วิธีการใช้
นวัตกรรม 

(20) 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

(15) 

คุณภาพ
การผลิต 

(15) 

การใช้เวลา 
 

(10) 

รวมคะแนน 
 

(100) 

1 บ้านควนเค่ียม 
คลิปวีดีโอ เร่ือง การ
แยกแยะ (ของใช้) ชั้น
ประถมศึกษาปีที2่ 

https://youtu.be/4nG5s4IRW5Y 
18 18 19 13 13 9 90 

2 
โรงเรียนบ้านหนองยาย
แม็ม 

ตะกร้าสมบัต ิ https://youtu.be/OHY-fAzZX-0 16 16 17 12 12 10 83 

3 วัดปากปรน 

กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 วธิี
ปฏิบัติที่ดี (ระดับ
ประถมศึกษา) เร่ือง ความ
สุจริต คิดดี เร่ิมที่ถุงนม
(โรงเรียน) 

https://youtu.be/Xa0oLvB61yA 

15 17 18 13 13 8 84 

4 โรงเรียนวัดโหละคล้า 

หลักสูตร ต้านทุจริต 
กิจกรรมการเขา้เเถว  
ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน
วัดโหละคล้า 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqngkr-
jGyk&feature=share 

14 16 17 13 13 10 83 

5 
โรงเรียนบ้านป่าแก่ (ระดับ
ประถมศึกษา) 

หนังสือเล่มเล็ก การ
แยกแยะประโยชน์สว่นตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

https://youtu.be/AIOQidYNGCo 
13 15 17 13 12 10 80 

https://youtu.be/4nG5s4IRW5Y
https://youtu.be/OHY-fAzZX-0
https://www.youtube.com/watch?v=Zqngkr-jGyk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Zqngkr-jGyk&feature=share
https://youtu.be/AIOQidYNGCo


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

(20) 

นวัตกรรม 
 

(20) 

วิธีการใช้
นวัตกรรม 

(20) 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

(15) 

คุณภาพ
การผลิต 

(15) 

การใช้เวลา 
 

(10) 

รวมคะแนน 
 

(100) 

6 

บ้านล าแคลง 
( ระดับขยายโอกาส ) 
 
 

บ้านล าแคลงยุคใหม่ ใส่ใจ
การเลือกตั้ง   

https://www.youtube.com/watch?v=nGzfWD-aQVY 

18 17 18 15 13 9 90 

7 โรงเรียนบ้านปากห้วย 

หน่วยที ่2 ความละอาย
และความไม่ทนต่อการ
ทุจริต เร่ืองกิจกรรม
นักเรียน (ความ
ขยันหมั่นเพียร) 

https://youtu.be/6nrXFO0QI1w 

16 16 18 15 13 10 88 

8 
โรงเรียนบ้านควนไม้ด า 
(ระดับปฐมวัย) 

โรงละครหุ่นเงา สื่อการ
สอนประกอบหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 การคิด
แยกแยะระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
แผนการจัดประสบการณ์
ที่ 8 เร่ืองการปฏิบัติตนใน
การใช้ของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม (การ
แบ่งปัน) 

https://youtu.be/5ZHQ4QGSR-0 

14 15 16 13 12 10 80 

9 
บ้านห้วยลึก 
(ระดับประถม-แก้ไข) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-
Book)  เร่ือง ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

https://youtu.be/r_Rte034BuE 

18 18 18 15 13 10 92 
10 

โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
(ระดับประถมศึกษา) 

นวัตกรรมการเสริมแรง
ด้วยแสตมป์สะสม 

https://youtu.be/_g9_wAT5xDI 17 18 18 13 13 10 89 

11 
บ้านแหลมสอม 
(ระดับประถมศึกษา) 

การคัดแยกขยะ https://youtu.be/OBqbsFy5zYk 14 15 17 13 13 10 82 
12 

โรงเรียนบ้านล าแคลง 
(ระดับประถมศึกษา) 

เด็กดีไม่ทุจริต ตอน การ
ท าการบา้น 

https://youtu.be/VLsOqwiXTPg 17 18 18 13 13 9 88 

https://www.youtube.com/watch?v=nGzfWD-aQVY
https://youtu.be/6nrXFO0QI1w
https://youtu.be/5ZHQ4QGSR-0
https://youtu.be/r_Rte034BuE
https://youtu.be/_g9_wAT5xDI
https://youtu.be/OBqbsFy5zYk
https://youtu.be/VLsOqwiXTPg


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

(20) 

นวัตกรรม 
 

(20) 

วิธีการใช้
นวัตกรรม 

(20) 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

(15) 

คุณภาพ
การผลิต 

(15) 

การใช้เวลา 
 

(10) 

รวมคะแนน 
 

(100) 

13 
โรงเรียนบ้านหนองยาย
แม็ม(ระดับประถมศึกษา) 

ตะกร้าสมบัต ิ
 
 

https://youtu.be/OHY-fAzZX-0 
14 15 16 13 13 10 81 

14 
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 
(ระดับประถมศึกษา) 

เรียนรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยใช้บทบาท
สมมติุ 

https://youtu.be/rKh8xUSJIFs 
14 15 15 13 13 10 80 

15 
บ้านแหลมสอม 
(ระดับปฐมวัย) 

การเข้าแถว https://youtu.be/mkEV2-UVQJw 14 14 16 12 13 10 79 

16 

โรงเรียนวัดช่องเปี่ยม
ราษฎร์ (ระดับโรงเรียน
ขยายโอกาส-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑) 

คลิปวิดีโอกิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง "คนดี" 

https://www.youtube.com/watch?v=JaIRGDAgyGE&t=9s 

14 15 14 13 13 8 77 
17 วัดนานอน 

เศรษฐกิจพอเพียง:จิต
พอเพียงต่อต้านทุจริต 

https://www.youtube.com/watch?v=FjCRdp1QXZ8&feature
=youtu.be 14 15 13 13 13 10 78 

18 
โรงเรียนบ้านหนองหวา้
(ระดับประถมศึกษา) 

นวัตกรรม บัตรภาพการ
แยกแยะผลประโยชน์สว่น
ตนผลประโยชน์ส่วนรวม 

https://youtu.be/XeXFAByVToM 
14 15 13 13 13 8 76 

19 
บ้านหนองชุมแสง
(ประถมศึกษา) 

เกมส์ซิกซอร์แยกแยะของ
ใช้ส่วนตนส่วนรวม 

https://youtu.be/EnC9py6lZ-A 16 15 16 13 14 10 84 
20 

บ้านห้วยลึก (ระดับ
ปฐมวัย) 

นิทานส่งเสริมป้องกันต้าน
ทุจริต 

https://www.youtube.com/watch?v=fe9yfw0YBYA 17 17 18 13 12 10 87 
21 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว การสอบ https://www.youtube.com/watch?v=Y500CDLsBPA&t=19s 13 13 14 13 13 9 75 
22 

โรงเรียนบ้านหนองไทร 
(ระดับประถมศึกษา) 

เพลง นักเรียนหัวใจไม่โกง https://youtu.be/sWzHPBdHliI 13 12 14 13 13 9 74 

23 โรงเรียนบ้านควนยวน 

ชื่อนวัตกรรม Run Fun 
Bingo ชั้นประถมปีที่5 
เร่ืองการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและการ
กระท าเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

https://youtu.be/ywPgP4s8nkM 

17 17 17 13 12 10 86 

https://youtu.be/OHY-fAzZX-0
https://youtu.be/rKh8xUSJIFs
https://youtu.be/mkEV2-UVQJw
https://www.youtube.com/watch?v=JaIRGDAgyGE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=FjCRdp1QXZ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FjCRdp1QXZ8&feature=youtu.be
https://youtu.be/XeXFAByVToM
https://youtu.be/EnC9py6lZ-A
https://www.youtube.com/watch?v=fe9yfw0YBYA
https://www.youtube.com/watch?v=Y500CDLsBPA&t=19s
https://youtu.be/sWzHPBdHliI


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

(20) 

นวัตกรรม 
 

(20) 

วิธีการใช้
นวัตกรรม 

(20) 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

(15) 

คุณภาพ
การผลิต 

(15) 

การใช้เวลา 
 

(10) 

รวมคะแนน 
 

(100) 

24 
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
(ระดับมัธยมศึกษา) 

หลักสูตรต้านทุจริตบูรณา
การกับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=KIqDKLhh4uo 

17 17 17 13 13 8 85 
25 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 

เกมตามหาของเล่น
แยกแยะเป็นเก่งจัง 

https://youtu.be/adHzqzkwBj4 18 17 18 15 13 10 91 
26 บ้านท่าบันได 

ของใช้ส่วนตนและ
ส่วนรวม 

https://youtu.be/T6EGxkVDJzY 16 17 17 13 13 8 84 

27 บ้านสามแยก 
ความเอื้ออาทร โดยใช้
นิทาน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่5 

https://youtu.be/FCIOW-rPFD4 
17 16 16 13 13 7 82 

28 โรงเรียนบา้นควนสวรรค์ จุดประกาย พาท า น าต้าน
ทุจริต 

https://www.youtube.com/watch?v=5TnHeJwVrl0&feature=
youtu.be        

29 
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 
(ระดับประถมศึกษา) 

นักข่าวนอ้ย ทุ่งค่าย 
NEWS 

https://www.youtube.com/watch?v=VXmnrNFWFzw&t=1s 18 17 18 15 13 10 91 
30 โรงเรียนบ้านควนสระแกว้ ดินดีควนสระแก้ว 

https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature
=youtu.be 20 18 18 14 15 10 95 

31 
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ด
บาท (ระดับประถมศึกษา) 

มาโรงเรียนสาย ท าลายจิต
อาสา 

https://www.youtube.com/watch?v=df6Y28BYyW8 15 15 14 13 13 10 80 
32 

บ้านหาดเลา (ระดับ
อนุบาล) 

ความรับผิดชอบต่อการ
แปรงฟันด้วยตนเอง 

https://youtu.be/VjMfQvdW380 13 13 14 13 13 10 76 

33 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 
นิทานสอนใจเสริมสร้าง
คุณธรรม "ความซ่ือสัตย์"
(ช่วงชั้นที่2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rgblw4ovgA4 
18 15 14 13 13 10 83 

34 
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยม
ราษฎร ์

เกมส์อาชีพเหล่านี้...ท าดี
หรือยัง 

https://youtu.be/Lvo_3sEdCOs 13 15 14 13 13 10 78 
35 

บ้านหนองชุมแสง
(อนุบาล) 

บัตรภาพแยกแยะของใช้
ส่วนตนส่วนรวม 

https://youtu.be/XBET9EpB5Ag 16 15 14 13 13 10 81 
36 โรงเรียนหาดส าราญ 

ภาพยนตร์สั้นพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

https://youtu.be/9txKuDGS9fY 13 12 14 12 13 10 74 

https://www.youtube.com/watch?v=KIqDKLhh4uo
https://youtu.be/adHzqzkwBj4
https://youtu.be/T6EGxkVDJzY
https://youtu.be/FCIOW-rPFD4
https://www.youtube.com/watch?v=VXmnrNFWFzw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=df6Y28BYyW8
https://youtu.be/VjMfQvdW380
https://www.youtube.com/watch?v=Rgblw4ovgA4
https://youtu.be/Lvo_3sEdCOs
https://youtu.be/XBET9EpB5Ag
https://youtu.be/9txKuDGS9fY


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

(20) 

นวัตกรรม 
 

(20) 

วิธีการใช้
นวัตกรรม 

(20) 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

(15) 

คุณภาพ
การผลิต 

(15) 

การใช้เวลา 
 

(10) 

รวมคะแนน 
 

(100) 

ตอนปลอดขยะ 

37 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๙
(บ้านนาโต๊ะหมิง) 

กี่บาท..ก็ไม่เอา https://youtu.be/f5K2RRPWjYM 13 13 14 11 12 10 73 

38 โรงเรียนวัดไทรทอง 
เกมจัดหมวดหมู ่ของใช้
ส่วนตนและของใช้
ส่วนรวม(ระดับปฐมวยั) 

https://youtu.be/EpRDYiOYQSE 

12 12 13 11 12 9 73 
39 

เพาะปัญญา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

แค่ปลายจมกู https://www.youtube.com/watch?v=jxw1hK9wNkc 16 18 18 15 15 10 92 
40 วัดอัมพวัน เกมนักล่าหวัใจ https://youtu.be/WfEACljCJyw 15 12 13 11 12 9 75 

41 
โรงเรียนวัดชลวาปวีิหาร 
(ระดับประถมศึกษา) 

เกมบันไดเศรษฐีแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 

https://youtu.be/0qSrwHH-27U 

18 18 20 15 13 10 94 
42 บ้านท่าขา้ม เด็กดีต้องเข้าแถว 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJjCv4M5k&feature=
share 12 12 13 11 12 10 73 

43 
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
(ปฐมวัย) 

การใช้เกมแยกของใช้ส่วน
ตน ของใช้ส่วนรวม 

https://youtu.be/Fe84DrappLY 13 12 13 11 12 10 74 

44 
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 
(ระดับชั้นประถมศึกษา) 

ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต ตอน 
การลอกการบ้าน 

https://www.youtube.com/watch?v=O2Wr8uOAZ5E&t=100s 
14 12 13 11 12 10 72 

45 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 
(ระดับปฐมวัย) 

การแบ่งปัน https://www.youtube.com/watch?v=ZAJGI1NuPCE 16 16 17 13 13 10 85 
46 

อนุบาลตรัง(ระดับ
ประถมศึกษา) 

วิดีทัศน์ เร่ือง เกือบจะ
สาย 

https://youtu.be/oyGtl4tuP6o 17 17 17 13 13 9 86 
47 ทุ่งรวงทอง วินัยการวางรองเท้า https://youtu.be/l74u2OwZWHE 16 15 15 13 13 10 82 

https://youtu.be/f5K2RRPWjYM
https://youtu.be/EpRDYiOYQSE
https://www.youtube.com/watch?v=jxw1hK9wNkc
https://youtu.be/WfEACljCJyw
https://youtu.be/0qSrwHH-27U
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJjCv4M5k&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJjCv4M5k&feature=share
https://youtu.be/Fe84DrappLY
https://www.youtube.com/watch?v=O2Wr8uOAZ5E&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=ZAJGI1NuPCE
https://youtu.be/oyGtl4tuP6o
https://youtu.be/l74u2OwZWHE


 

 

ท่ี โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL รายละเอียดของบท
น า/บทสรุป คลิป 

(20) 

นวัตกรรม 
 

(20) 

วิธีการใช้
นวัตกรรม 

(20) 

เน้ือหาใน
ภาพรวม 

(15) 

คุณภาพ
การผลิต 

(15) 

การใช้เวลา 
 

(10) 

รวมคะแนน 
 

(100) 

48 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง
กระต่ายนอ้ยแบ่งปัน 

https://youtu.be/Rr2pr--LYUA 10 15 12 11 12 10 71 
49 โรงเรียนวัดน้ าผุด " Super ถังขยะดีไซน์ " 

https://www.youtube.com/watch?v=v5vxXvsUuEs&feature=
youtu.be 15 15 14 13 13 10 80 

 
ผลการตัดสิน 
รางวัลยอดเยี่ยม จ้านวน 16 โรงเรียนได้แก่   
เลขที่ โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL 

1 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ดนิดีควนสระแก้ว https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature=youtu.be 

2 
โรงเรียนวดัชลวาปีวิหาร (ระดับ
ประถมศึกษา) 

เกมบันไดเศรษฐีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

https://youtu.be/0qSrwHH-27U 

3 
บ้านห้วยลึก (ระดับประถม-แก้ไข) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)  เรื่อง ความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

https://youtu.be/r_Rte034BuE 

บ้านห้วยลึก (ระดับปฐมวัย) นิทานส่งเสรมิป้องกันต้านทุจรติ https://www.youtube.com/watch?v=fe9yfw0YBYA 
4 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภฯ์ แค่ปลายจมูก https://www.youtube.com/watch?v=jxw1hK9wNkc 
5 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย เกมตามหาของเล่นแยกแยะเป็นเก่งจัง https://youtu.be/adHzqzkwBj4 
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย (ระดับประถมศึกษา) นักข่าวน้อย ทุ่งค่าย NEWS https://www.youtube.com/watch?v=VXmnrNFWFzw&t=1s 

6 บ้านควนเคี่ยม 
คลิปวีดีโอ เรื่อง การแยกแยะ (ของใช้) ช้ันประถมศึกษาปี
ที2่ 

https://youtu.be/4nG5s4IRW5Y 

7 โรงเรียนบ้านควนไม้ด า (ระดับปฐมวัย) 

โรงละครหุ่นเงา สื่อการสอนประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม แผนการจดัประสบการณ์ที่ 8 เรื่องการปฏิบตัิตน
ในการใช้ของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม (การแบ่งปัน) 

https://youtu.be/5ZHQ4QGSR-0 

8 
โรงเรียนวดัควนนิมติศิลา(ระดับ
ประถมศึกษา) 

นวัตกรรมการเสรมิแรงด้วยแสตมป์สะสม https://youtu.be/_g9_wAT5xDI 

https://youtu.be/Rr2pr--LYUA
https://www.youtube.com/watch?v=K0FaOKZHE1o&feature=youtu.be
https://youtu.be/0qSrwHH-27U
https://youtu.be/r_Rte034BuE
https://www.youtube.com/watch?v=fe9yfw0YBYA
https://www.youtube.com/watch?v=jxw1hK9wNkc
https://youtu.be/adHzqzkwBj4
https://www.youtube.com/watch?v=VXmnrNFWFzw&t=1s
https://youtu.be/4nG5s4IRW5Y
https://youtu.be/5ZHQ4QGSR-0
https://youtu.be/_g9_wAT5xDI


 

 

เลขที่ โรงเรียน ชื่อนวัตกรรม URL 

9 โรงเรียนบ้านปากห้วย 
หน่วยท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เรื่อง
กิจกรรมนักเรียน (ความขยันหมั่นเพียร) 

https://youtu.be/6nrXFO0QI1w 

10 โรงเรียนบ้านล าแคลง (ระดับประถมศึกษา) เด็กดไีม่ทุจรติ ตอน การท าการบ้าน https://youtu.be/VLsOqwiXTPg 

11 โรงเรียนบ้านควนยวน 
ช่ือนวัตกรรม Run Fun Bingo ช้ันประถมปีที่5 เรื่องการ
กระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระท าเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

https://youtu.be/ywPgP4s8nkM 

12 อนุบาลตรัง(ระดับประถมศึกษา) วิดีทัศน์ เรื่อง เกือบจะสาย https://youtu.be/oyGtl4tuP6o 
13 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย (ระดับปฐมวัย) การแบ่งปัน https://www.youtube.com/watch?v=ZAJGI1NuPCE 

14 โรงเรียนวดัเช่ียวชาญกิจ(ระดับมัธยมศึกษา) 
หลักสตูรตา้นทุจริตบรูณาการกับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=KIqDKLhh4uo 

15 วัดปากปรน 
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 วิธีปฏิบัติทีด่ี (ระดับประถมศึกษา) 
เรื่อง ความสุจริต คิดดี เริม่ที่ถุงนม(โรงเรยีน) 

https://youtu.be/Xa0oLvB61yA 

16 บ้านหนองชุมแสง(ประถมศึกษา) เกมส์ซิกซอร์แยกแยะของใช้ส่วนตนส่วนรวม https://youtu.be/EnC9py6lZ-A 
 
 
 
 

https://youtu.be/6nrXFO0QI1w
https://youtu.be/VLsOqwiXTPg
https://youtu.be/oyGtl4tuP6o
https://www.youtube.com/watch?v=ZAJGI1NuPCE
https://www.youtube.com/watch?v=KIqDKLhh4uo
https://youtu.be/EnC9py6lZ-A


 

 

ประมวลภาพ 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 



 

คณะทำงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นายระนิต    ณ  พัทลุง       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นางยุพดี   คลาดนาน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   
คณะทำงาน 
 
นายระนิต         ณ  พัทลุง           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นางยุพดี คลาดนาน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางสาวศิริวรรณ 
 
นางสาวกุหลาบ     

ยิวสิว 
 
เฟ่ืองไพบูลย์   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

   
จัดพิมพ์ต้นฉบับ/รวบรวมเรียบเรียง/วิเคราะห์และเขียนรายงาน 
 
นางสาวกุหลาบ   เฟ่ืองไพบูลย์   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 

  

 

 

 

 

 

 



สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

193 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ 

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  92000


