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               เอกสารแนวทางการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฉบับน้ี จัดทำขึน้
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพร้าว  ได้ใช้เป็นคู่มือในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ของโรงเรียนสุจริต
สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับน้ี จะเป็นโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่น ๆ   

  
                                                                                                                 งานโรงเรียนสุจริต 
                                                                                                                 โรงเรียนพานพรา้ว  
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บทนำ 
  

            สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อวา่ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน ITA ได้เริม่ดำเนินการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ 
ความรว่มมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ต่อมาในป ีพ.ศ. 2561  สำนกังาน ป.ป.ช. ได้
ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จา่ย
งบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ทันสมัย สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้นำร่องในการประเมินสำหรับองค์กร ปกครองสว่น
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอยา่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผา่นมา และประสบความสำเรจ็เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการม ีส่วนทำให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงาน ภายใน
หน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และ
สังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญตอ่ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน อีก
ด้วย  
           จากความสำคญัของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็นที่ 21    
การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชีว้ัดและ
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครฐัที่มี
ผล การประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนข้ึนไป) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ในการรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ เป็นต้นไปจนถึงปีปัจจุบัน 
            โรงเรียนพานพร้าวได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ไดร้่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อรว่มสรา้งจิตสำนึกและค่านิยมให้ทกุภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทจุรติ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อ
วางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของประเทศชาติในการปลูกฝัง 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษาทุกคน มพีฤติกรรมรว่มต้านการทุจริตในวงกวา้ง ทั้งในระดับ 
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน  รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจรติเชิงรุก   
ด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมป้องกัน และยับยั้งการทุจรติเชิงรุกสถานศึกษา 
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ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร 
โรงเรียนพานพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

……………………………………………………… 
    ข้าพเจ้า  นายคมสัน  ชัยจักร์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาย ขอแสดงเจตจำนงต่อเพือ่นข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารการศึกษา
อย่างซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  จะปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ  ด้วย
สำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตัง้ใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้วา่สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น รู้วา่สิ่งใดคือผลประโยชน์
ส่วนตัว และสิ่งใดคือผลประโยชน์ส่วนรวม 

    เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษ และความเสียหาย บังเกิดประโยชน์สูงสดุโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และจะยืนหยัดต่อตา้นการทุจริตทกุรปูแบบ 

    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของประชาชน 

ประกาศ ณ วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

                                                                               
 

                   ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 
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ประกาศโรงเรียนพานพร้าว 
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 

.................................. 
  มติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปราม      
การทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน ์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติ้านทุจริต   
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที ่3 คือ ประเทศไทยมีค่า
ดัชนีการรับรู้การทจุรติ (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบั สำนักงาน ป.ป.ท. ไดก้ำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม
การทจุรติและประพฤติมชิอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไวใ้นแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้
ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลกัที่ใช้ในการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบให ้
คำนึงถึงความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการปอ้งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติและประพฤติมชิอบ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 โรงเรียนพานพร้าว จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่
จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดถือปฏิบัติและ
ดำเนินการ ดังนี้ จำนวน 10 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี บุคลากรภายต้องปฏิบัตงิานโดยยดึหลักตาม มาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อยา่งเครง่ครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทัว่ไปหรือผู้มาติดต่อทีรู่้จักกันเป็น การส่วนตวั รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่มพีฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทัง้ในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณี ช่วงเทศกาลหรือ
วาระสำคัญตา่ง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  

2. ด้านการใช้งบประมาณ จัดทำแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปีและ เผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา คา่วัสดอุุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างและการตรวจรับพัสด ุโดยความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร ภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคดัเลือกบุคลากรเพือ่ให้สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงไม่ใชอ้ำนาจสัง่การให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธรุะส่วนตัวของตนเองหรือ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

 
 



              
-4- 

  
 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มกีารจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่
ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในไดร้ับทราบและนำไปปฏิบัติมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเป็นปัจจุบัน  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุรติที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในสำนักงานรวมถึงการนำผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพือ่ป้องกันการ
ทุจริตในโรงเรียน 

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ยดึหลัก ตามมาตรฐาน ขัน้ตอน 
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ไม่เรียกรบัเงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม ใดกลุ่มหน่ึง  

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเขา้ถงึได้ง่าย และไม่ซับซอ้น มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงาน และ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบ มีช่องทางให้ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำตชิมหรือ
ความคดิเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมกีารชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อยา่งชัดเจน มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน มกีารประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้
ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึน้ ปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปรง่ใส และเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการด้วย  

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ เพื่อ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้
สาธารณชนไดร้ับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ ์และการปฏิสัมพันธ์ขอ้มลู  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก ่แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจำป ีและการจดัซื้อจัดจ้างหรอื     

การจดัหาพสัดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุรติ และการเปิดโอกาสให้

เกิดการมีสว่นร่วม  
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10 ด้านการป้องกันการทุจรติ เปิดเผยการดำเนินการตา่ง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนไดร้ับทราบ ใน 

2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทจุรติ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทจุริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทจุริต  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๙ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 256๕ 

                                                                               
 

                   ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพรา้ว 
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การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของบุคลากรโรงเรียนพานพร้าว 
   

การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมขององคก์ร 
1. ปฏญิญาเขตสุจริต :  

1) เราจะปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ                 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ             
2) เราจะปฏิบัติหน้าที่ดว้ยซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้             
3) เราจะปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความเสียสละ ตรงเวลา และอุทิศเวลาให้แกท่างราชการ             
4) เราจะรกัษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน             
5) เราจะประพฤติปฏิบัติดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ     

 2. หลักปฏิบัติขององค์กรคุณธรรม : “สามัคค ี มีวินัย  เตม็ใจให้บรกิาร” ภายใต้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง                

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดทีี่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยูใ่นระดับพอประมาณ                

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเปน็ไปอย่าง มีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อยา่งรอบคอบ                

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณต์่างๆ ที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเง่ือนไขของการตัดสินใจและดำเนิน 
กิจกรรมตา่งๆ ให้อยูใ่นระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี ้             

๑. เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน  ความรอบคอบที่
จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ชือ่มโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ              

๒. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจรติ
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชวีิต  
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การขับเคลื่อนโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล   
1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจรติ กรกฎาคม - กันยายน 2565 
-อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทจุริต   
2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมตา้นทุจรติ   กรกฎาคม - กันยายน 2565 
-สร้างสื่อประชาสัมพันธ์   
3. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ      กรกฎาคม - กันยายน 2565 
-อบรมจิตอาสา      
-ร่วมกิจกรรมจติอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคญั   
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม   

กรกฎาคม - กันยายน 2565 

-กิจกรรมพัฒนาจิต  
สรุปรายงานผล   กันยายน 2565 
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แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
๑.การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 

1. ทุกกลุ่ม/หน่วย มีคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขอบข่ายหน้าที่
รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการบริหารจัดการ   
2. ทุกกลุ่ม/หน่วยมีป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำบุคลากร ขั้นตอนการ
ให้บริการ   
3. ทุกกลุ่ม/หน่วย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
4. ทุกกลุ่ม/หน่วยมีข้อมูลสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจ
การ ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
5. ทุกกลุ่ม/หน่วย มีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ มีข้อมูลสถิติการให้
บริหาร และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
5.   บุคลากรทุกคน มีคู่มือการปฏิบัติงาน   
6.  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีวินัยในตนเอง  
7. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจให้การ
ต้อนรับ ผู้รับบริการด้วยรอยยิ้ม  

2. การใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
แผนการใช้งบประมาณประจำปี  
1) แผนการใช้งบประมาณประจำปี มขี้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด  
2) รายงานการกำกับตดิตาม การใช้จา่ยงบประมาณ รายไตรมาส     
มีข้อมูล เกี่ยวกับรายงานการกำกับติดตาม การใชจ้่ายงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส  
3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  มขี้อมลูเกี่ยวกับ
สรุปผลการใช้ งบประมาณตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  
การจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
1) แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ แผนการจัดหาพัสด ุเป็นแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจดัหาพัสด ุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จดัจ้างและการบรหิารพัสดุ พ.ศ. 
2560 และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2) ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพสัดุ มี
ประกาศ ตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซือ้จัดจา้งและ การบรหิารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจดัซื้อ จัดจา้ง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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2. การใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ) 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการ
จัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างตาม แบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็น
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่ผ่านมา อย่างน้อย ประกอบด้วย  
   1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
  

3. การใช้อำนาจ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล   
1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีม่ีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ  
2) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล เป็นการ  
ดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลของหนว่ยงานใน
ด้านตา่ง ๆ เช่น การ วางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทน
เพื่อรองรับการเกษียณอายุ ราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบคุลากร (การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางกา้วหน้าในสายอาชพี การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากร ในหนว่ยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 

1. ทุกกลุ่ม/หน่วยจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ที่ใช้งานภายในกลุ่ม/หน่วย  
2. กลุ่มอำนวยการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้      
2.1 ห้องประชุม      
2.2 รถยนต์ส่วนกลาง      
2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานส่วนกลาง  
3. เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ   
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5. แก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
      จัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา และดำเนินการดังนี ้
  1.ตรวจสอบการทุจริตภายในสำนักงาน และโรงเรียน  
  2.นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ มาปรับปรุงการทำงาน 
  3.รายงานผลการตรวจสอบ  

6. คุณภาพการดำเนินงาน 1.ทุกกลุ่ม/หน่วย  กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
ยึดตาม มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไป อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริการข้อมูล    
ไม่ปิดบัง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณธรรม 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
1) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต มีแนวปฏบิัติหรือ
เน้ือหา เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องรอ้งเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ของเจ้าหน้าที่  
2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย สามารถแจ้งเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
3) ข้อมูลเชิงสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี มีสรุปจำนวนและ
ประเภท เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทีผ่่านมา 
3. ทุกกลุ่ม/หน่วย    
เปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม เป็นการดำเนินการหรือกจิกรรมที่
แสดงถงึการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มสี่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน เช่น  รว่มวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็น และรว่มติดตามประเมินผล   
เป็นต้น และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
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คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สือ่สาร  มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลพื้น ฐาน ข้อมูลการ
บริหารงาน แผนปฏิบัติการ รายงานการติดตามประเมินผล ข้อมูล
การ บริหารงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น   
2.งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางอื่น 
ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ติดประกาศบอร์ดภายในสำนักงาน 
จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น  และสนับสนุนให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ 
งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

8. ปรับปรุงระบบการทำงาน 
 
 
 
 

 1. ทกุกลุ่ม/หน่วย สำรวจกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่ม  
2. ทุกกลุ่ม/หน่วย นำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงาน และการ
ทำงานของ เจ้าหน้าทีใ่ห้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ดำาเนินงานเพื่อให้เกิด ความรวดเรว็มากยิ่งขึ้น  
3. เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

9. การเปิดเผยข้อมูล กลุ่มบริหารทั่วไป  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปจัจุบัน บน
เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อเปิดเผยข้อมูล ต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ   
  1) ข้อมูลพื้นฐาน     
  2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ  
  3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างและการจดัหาวัสดุ     
  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรพัยากร บุคคล และ  
  5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจดัการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจรติ ฯ  

10.การป้องการทุจริต กลุ่มบริหารทั่วไป   
1.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์โรงเรียน 
   1) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
   2) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   
   3) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
   4) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปอ้งกันการทจุรติ ราย
ไตรมาส  มีข้อมลูสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส  
ประจำปีงบประมาณ 2565 
   5)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี มีข้อมูล
สรุปผลการ ดำเนินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
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10.การป้องการทุจริต 
 
 
 

 2.ดำเนินงานตามโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
3.จัดกิจกรรมเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรแสดงถงึการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม องค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจรติ และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ เพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต       
  1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การ  
กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที ่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ       
  2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เป็นแนวปฏิบัติ เช่น     
การกำหนดขั้นตอน วธิีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ผู้มีสว่นได้ สว่นเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน      
   3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นแนว
ปฏิบัติ เช่น การกำหนดขัน้ตอน วิธีการ และสว่นงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ       
   4) มาตรการจดัการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติ เป็นแนวปฏิบัติ เช่น    
การ กำหนดขั้นตอน วิธกีาร และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัการ เรือ่ง รอ้งเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน  
   5) มาตรการป้องกนัการรับสินบน เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น  การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการรับสินบน      
   6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/ เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัด   
กันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม       
   7) มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การ
กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
ลดการใชดุ้ลพินิจ 
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                                กิจกรรมเสริมสร้างวฒันธรรมโรงเรียนพานพร้าว 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
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การประชุมดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง   
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
 



2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ส่งเสริมการฝึกจิต สมาธิ และมารยาทของนักเรียนในคาบคุณธรรม 

 

                               
 

 

   

      

 

 

 

 

 

                                         กิจกรรมวันไหว้ครู  
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                                 กิจกรรมเด็กดี ของหายได้คืน 
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3. กิจกรรมเสริมสร้างวินัย ความสามัคคี และจิตสาธารณะ 
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   การเสริมสร้างวินัยและความสามัคคีผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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          ลูกเสือจิตอาสาบำเพญ็ประโยชน์ 
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การมอบหนา้กากเฟสชิวให้กับโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 
 

การบริจาคเลือดของนักเรียนและคณะครู 
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 4. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

-๒๐- 

 
การทำกิจกรรม 

หน้าเสาธงในตอนเช้า 
เวลา 08.10 ทุกวัน 



 

 
 

 
 

 
-๒๑- 

 
ผู้บริหาร คณะครูและ
นักเรียนร่วมแสดง

สัญลักษณ์การต่อต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบใน

สถานศึกษา 



 

5. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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 ภาคผนวก 



 

 

                                                           
                                                       คําสั่งโรงเรียนพานพร้าว 

       ที ่๐๔ /2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                                 “โรงเรยีนสจุริต” ระดับสถานศกึษา 

…...................................................................................................... 

เพื่อให้การดําเนินงานโครงการเสริมสรา้งคุณธรจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรยีนสุจริต” 
เป็นไปตามยุทธศาสตรพ์นัธกิจวตัถุประสงคข์ับเคลื่อนสู่โรงเรีนตลอดจนการบริหารจัดการการนิเทศกํากับติดตาม     
โรงเรียนสุจรติให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจรติสามารถเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณชนและขยายผลให้กับ   
เครือข่ายโรงเรียนสุจรติของแต่ละเขตพื้นที่การศกึษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา ดังนี ้

1.  นายภุชงค์   ชานันโท ประธานกรรมการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
2.  นายคมสัน  ชัยจักร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน                        รองประธานกรรมการ 

          ๓.   นางสาววานิสสา วงศ์โยธา        หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
          4.   นายสุเมธ  ถาไชยลา               หัวหน้ากลุ่มการบรหิารกจิการนักเรียน    กรรมการ 
          5.   นางนนัธิยา  พูลเพิ่ม               หัวหน้ากลุ่มการบริหารวชิาการ             กรรมการ 
          6.   นางดรุณ ีไชยมานันท์              หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
          7.   นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน           ครู                                            กรรมการ 
          8.   นางสาวกมลรัตน์  ปะตังถาเน     ครู                                           กรรมการ 
          9. นายกิตตคิุณ  จันทะปิดตา           ครู                                           กรรมการ 
          ๑0. นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม                ครู                                           กรรมการและเลขานุการ 
          ๑1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์    ครู                                        กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
          ๑2. นายวัชรพล  รกัษาภักดี             ครูอัตราจา้ง                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าท่ี ดังนี้ 
   ๑. วางแผนพัฒนาโครงการ“โรงเรียนสุจรติ” ระยะสัน้ระยะยาว 
           2. ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจรติ” ให้เปน็ไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
           ๓. ส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
           ๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานโครงการ“โรงเรียนสุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                   - ๒ - 
            

๕. สรุปรายงานผลการดาํเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษาหนองคาย และสรุปผลประจำป ี
           ๖. อื่นๆที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการ“โรงเรียนสุจรติ” 
 

ทั้งนี้ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่ ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

             
 

                                                                  ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


