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ด่วนที่สด
ท ศธ ๐๔๐๐๘/Q (ภพ) <ร^5> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ธันวาคม ๒๔๖๔

เรื่อง การประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้นต

,
อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ . ๒๔๖๔
ระดับประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๓๑๑๔
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ . ๒๔๖๔ ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปขันสากล
(๙ ธันวาคม) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๔๖๔ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. แจ้งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สันต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ระดับประเทศ ให้บุคลากร

ในสังกัดทราบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น

ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต https://www.upri§htschool.net/ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จำนวน ๑ ชุด

ดำเนินการดังนึ

ขอแสดงความนับถือ

(พายอินพร
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สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๓๑๑



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพึนฐาน

เรื่อง ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น
ต่อต้านการVIจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับประเทศ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (๙ ธันวาคม) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณโรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงาน

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับประเทศ

ดังต่อไปนี้

กรรมการ

๑. ผลงานลื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรียน/สังกัด น
รางวัลท ขอผลงาน

โรงเรียนวัดจอมแจ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

โรงเรียนวัดโสมนัส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านเชือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

กระเป๋าใบนั้นที่หายไปชนะเลิศ๑

รองชนะเลิศ

อันดับ ๑
เดกด.ี..๒

รองชนะเลิศ

อันดับ ๒
เสี่ยว (Friend)๓

โรงเรียนบ้านสะบารัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
วาดไว้<ร1 ชมเชย

โรงเรียนบ้านกือแล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
U-turn จุดกลับใจ๕ ชมเชย

/๒. ผลงานสื่อสร้างสรรค์...



- ๒ -

. ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๒

ชื่อโรงเรียน/สังกัดรางวัลท ชอผลงาน

โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเซิงเทรา เขต ๒
Chioce ใครผิดขนะเลิศ๑

โรงเรียนสบเมาะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑
รองชนะเลิศ

อันดับ ๑
น้องพี่ที่ลักเอ

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
รองขนะเลิศ

อันดับ ๒
หวานใจ๓

โรงเรียนเขียงใหม่ประชานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
Power of Goodness(si ชมเชย

โรงเรียนบ้านหาดสองแคว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
แด'เธอ...วัลพรรณ

(วันละพัน)
๕ ชมเขย

๓. ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อโรงเรียน/สังกัดรางวัลท ชอผลงาน

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ชนะเลิศ Bribery๑

โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

รองชนะเลิศ

อันดับ ๑
๒ พนอง

โรงเรียนคูเมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขัยภูมิ

รองชนะเลิศ

อันดับ ๒
ทางเลือก CHOICE๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ในพระราชูปถัมภ์ ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

War of Think
สงครามความคิด(ร. ชมเชย

Appreciating
(ขอบคุณ ชื่นชม เห็น

คุณค่า)

โรงเรียนทุ่งช้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
๕ ชมเชย

ประกาศ ณ วันที่ ifloo ธันวาคม พ.ศ. ๒<£๖๕:

(พายdimT fl
•r#nrw*wsmiHmiการสกพารน




