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สุจริต ประจำปีงบประมาณ 256๔  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่น ๆ   
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บทนำ 

  
            สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การประเมิน ITA ได้เริม่ดำเนินการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตามลำดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ 
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ต่อมาในป ี
พ.ศ. 2561  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับ
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี 
ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ การประเมนิรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้นำร่องในการประเมินสำหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศอย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมี 
ส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ท้ังการบริหารงาน 
ภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
อีกด้วย  
           จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21 การ
ต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีผล 
การประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓  
            โรงเรียนพานพร้าวได้ตระหนกัในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติในการปลูกฝัง ให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังในระดับ สถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และชุมชน  รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมป้องกนัและยับย้ังการทุจริตเชิงรุก   ด้วยความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   เพื่อขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมป้องกนั และยับย้ังการทุจริตเชิงรุกสถานศึกษา 

 
 
 
 



-2- 
 

              
 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร 
โรงเรียนพานพร้าว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

……………………………………………………… 
ข้าพเจ้า  นายคมสัน  ชัยจักร์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาน ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารการศึกษา
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด้วยสำนึก
และตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ จะต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเท่ียงตรง 
และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าส่ิงใดถูก  ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรกระทำ ส่ิงใดควรงดเว้น รู้ว่าส่ิงใดคือผลประโยชน์ส่วนตัว  
และส่ิงใดคือผลประโยชน์ส่วนรวม 

เพื่อให้งานท่ีทำปราศจากโทษ และความเสียหาย บังเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                                                                               
 

                   ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
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ประกาศโรงเรียนพานพร้าว 
เร่ือง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 

.................................. 
  มติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  สำนักงาน 
ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตาม ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยใหย้ึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให ้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 โรงเรียนพานพร้าว จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมสำหรับเจ้าหน้าท่ีขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะนำ
หน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดถือปฏิบัติและ
ดำเนินการ ดังนี้ จำนวน 10 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรภายต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็น การส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมัน่ เต็มความสามารถ และ
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงาน ท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีและในกรณี ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น
ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  

2. ด้านการใช้งบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ เผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ โดยความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร ภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

3. ด้านการใช้อำนาจ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงไม่ใช้อำนาจส่ังการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของตนเองหรือ ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  
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4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเป็นปัจจุบัน  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในสำนักงานรวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
โรงเรียน 

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม ยึดหลัก ตามมาตรฐาน ขัน้ตอน และ
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง  

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงาน และ
ข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ เพื่อ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม  
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10 ด้านการป้องกันการทุจริต เปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ      

ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี    ๙   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 256๔ 

                                                                               
 

                   ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
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การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของบุคลากรโรงเรียนพานพร้าว 
   

การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมขององค์กร 
1. ปฏิญญาเขตสุจริต :  

1) เราจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ                 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ             
2) เราจะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้             
3) เราจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ ตรงเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ             
4) เราจะรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน             
5) เราจะประพฤติปฏิบัติดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ     

 2. หลักปฏิบัติขององคก์รคุณธรรม : “สามัคคี  มีวินัย  เต็มใจใหบ้ริการ” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ

ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ                
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง มีเหตุผล โดย

พิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ                
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดย

คำนึงถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้              

๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน  ความรอบคอบท่ีจะ
นำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวงัในการปฏิบัติ              

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  
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การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
  

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล   
1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต กรกฎาคม - กันยายน 256๔ 
-อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต   
2. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต   กรกฎาคม - กันยายน 256๔ 
-สร้างส่ือประชาสัมพันธ์   
3. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ      กรกฎาคม - กนัยายน 256๔ 
-อบรมจิตอาสา      
-ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญ   
4. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม   

กรกฎาคม - กันยายน 256๔ 

-กิจกรรมพัฒนาจิต  
สรุปรายงานผล   กันยายน 256๔ 
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แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
๑.การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 

1. ทุกกลุ่ม/หน่วย มี คู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขอบข่ายหน้าท่ี
รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการบริหารจัดการ   
2. ทุกกลุ่ม/หน่วยมีป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำบุคลากร ขั้นตอนการ
ให้บริการ   
3. ทุกกลุ่ม/หน่วย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
4. ทุกกลุ่ม/หน่วยมีข้อมูลสรุปผลท่ีได้จากการสำรวจความพึงพอใจ
การ ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
5. ทุกกลุ่ม/หน่วย มีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ มีข้อมูลสถิติการให้
บริหาร และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
5.   บุคลากรทุกคน มีคู่มือการปฏิบัติงาน   
6.  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีวินัยในตนเอง  
7. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจให้การ
ต้อนรับ ผู้รับบริการด้วยรอยยิ้ม  

2. การใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
แผนการใช้งบประมาณประจำปี  
1) แผนการใช้งบประมาณประจำปี มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.256๔ พร้อมรายละเอียด  
2) รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส     
มีข้อมูล เกี่ยวกับรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 256๔ รายไตรมาส  
3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  มีข้อมลูเกี่ยวกับ
สรุปผลการใช้ งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ท่ีผ่านมา  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
1) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ เป็นแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560 และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
2) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มี
ประกาศ ตามท่ีหน่วยงาน จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
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คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 

2. การใชง้บประมาณ (ต่อ) 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ) 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการ
จัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างตาม แบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็น
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔  
4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
ท่ีผ่านมา อย่างน้อย ประกอบด้วย  
   1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
  

3. การใช้อำนาจ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับการขับเคล่ือนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ  
2) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการ  
ดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การ วางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทน
เพื่อรองรับการเกษียณอายุ ราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ พัฒนาบุคลากร (การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปล่ียน
หมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากร ในหน่วยงาน เป็นต้น ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 

1. ทุกกลุ่ม/หน่วยจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ท่ีใช้งานภายในกลุ่ม/หน่วย  
2. กลุ่มอำนวยการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้      
2.1 ห้องประชุม      
2.2 รถยนต์ส่วนกลาง      
2.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้งานส่วนกลาง  
3. เผยแพร่ใหบุ้คลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ   
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

5. แก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
      จัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา และดำเนินการดังนี ้
  1.ตรวจสอบการทุจริตภายในส านักงาน และโรงเรียน  
  2.นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ มาปรับปรุงการท างาน 
  3.รายงานผลการตรวจสอบ  

6. คุณภาพการดำเนินงาน 1.ทุกกลุ่ม/หน่วย  กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
ยึดตาม มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไป อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริการข้อมูล    
ไม่ปิดบัง ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมี คุณธรรม 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
1) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีแนวปฏิบัติหรือ
เนื้อหา เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ี  
2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นส่วนท่ีผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ี ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
3) ข้อมูลเชิงสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี มีสรุปจำนวนและ
ประเภท เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ ท่ีผ่านมา 
3. ทุกกลุ่ม/หน่วย    
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรว่มติดตามประเมินผล   
เป็นต้น และเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา 
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คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ส่ือสาร  มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน ได้แก่  ข้อมูลพื้น ฐาน ข้อมูลการ
บริหารงาน แผนปฏิบัติการ รายงานการติดตามประเมินผล ข้อมูล
การ บริหารงบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น   
2.งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางอื่น 
ๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์  ติดประกาศบอร์ดภายในสำนักงาน 
จดหมายข่าว วารสาร เป็นต้น  และสนับสนุนให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ 
งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  

8. ปรับปรุงระบบการทำงาน 
 
 
 
 

 1. ทุกกลุ่ม/หน่วย สำรวจกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่ม  
2. ทุกกลุ่ม/หน่วย นำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงาน และการ
ทำงานของ เจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึน้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ดำาเนินงานเพื่อให้เกิด ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการ ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

9. การเปิดเผยข้อมูล กลุ่มบริหารท่ัวไป  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปจัจุบัน บน
เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อเปิดเผยข้อมูล ต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ   
  1) ข้อมูลพื้นฐาน     
  2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ  
  3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ     
  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากร บุคคล และ  
  5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต ฯ  

10.การป้องการทุจริต กลุ่มบริหารท่ัวไป   
1.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์โรงเรียน 
   1) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
   2) การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต   
   3) แผนปฏิบติัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
   4) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ราย
ไตรมาส  มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตร
มาส  ประจำปีงบประมาณ 256๔  
   5)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มีข้อมูล
สรุปผลการ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.256๓  
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คุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการดำเนินงาน 
10.การป้องการทุจริต 
 
 
 

 2.ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงถงึการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม องค์กร ใหเ้จ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
4. ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต       
  1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การ  
กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ       
  2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เป็นแนวปฏิบัติ เช่น     
การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน      
   3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นแนว
ปฏิบัติ เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ       
   4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นแนวปฏิบัติ เช่น    
การ กำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน  
   5) มาตรการป้องกันการรับสินบน เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น  การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกัน การรับสินบน      
   6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม       
   7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เป็นแนวปฏิบัติ เช่น การ
กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
ลดการใช้ดุลพินิจ 
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                                  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนพานพร้าว 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึก มีคณุธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 

                
 

 

 

 

 

 
          

                 
 

การประชุมดำเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจแนวทาง  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล 
ในสถานศึกษาและร่วมใจกันตอ่ตา้นการทุจริตในองค์กร  
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2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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                 ส่งเสริมการฝึกจิต สมาธิ และมารยาทของนักเรียน 
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3. กิจกรรมเสริมสร้างวินัย ความสามัคคี และจิตสาธารณะ 

 

                                         
 

 

 

 

 

                  
                  

                   อบรมคุณธรรม จริยธรรม และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ 

 
 

จิตอาสาจราจรในการขา้มถนนของนักเรียน
ตอนหลังเลิกเรียน 
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การมอบหน้ากากเฟสชิวให้กับโรงพยาบาลศรีเชียงใหม ่
และการบริจาคเลือดของนักเรียนและคณะครู 
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 4. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
การทำกิจกรรม 

หน้าเสาธงในตอนเช้า 
เวลา 08.10 ทุกวัน 

 
ผู้บริหาร คณะครแูละนักเรียนร่วมแสดงสัญลักษณ์

การต่อต้านทุจรติทุกรปูแบบในสถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก 



 

                                                                 

                                                        คําส่ังโรงเรียนพานพร้าว 
       ท่ี   ๗๗ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
…...................................................................................................... 

เพื่อให้การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต”เป็นไปตามยุทธศาสตร์พันธกิจวัตถุประสงค์ขับเคล่ือนสู่โรงเรีนตลอดจนการบริหารจัดการการนิเทศ 
กํากับติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันการทุจริตสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนและขยาย
ผลให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
          

๑. นายภุชงค์  ชานันโท    ประธานกรรมการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
๒. นายคมสัน  ชัยจักร์    ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 รองประธานกรรมการ 
๓. นางวัชรีพร  ชัยจักร์                รองผู้อำนวยการโรงเรียน                      กรรมการ 

          ๔. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์     หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
          ๕. นายธนวิชญ์   หลอดสว่าง               หัวหน้ากลุ่มการบริหารท่ัวไป                 กรรมการ 
 ๖. นางดรุณี  ไชยมานันท์   หัวหน้ากลุ่มการบรหิารงานบุคคล      กรรมการ 
          ๗. นายสุเมธ  ถาไชยลา    หัวหน้ากลุ่มการบรหิารกิจการนักเรียน      กรรมการ 
          ๘. นางนันธิยา  พูลเพิ่ม               หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ              กรรมการ 

๙. นางองุ่น  ผาจันทร์   ครู     กรรมการ                  
๑๐. นางวิญญู  คำภักด ี   ครู     กรรมการ 
๑๑. นางพิชญา  สุวงศ์   ครู     กรรมการ  
๑๒. นายไพโรจน์  สังฆะคุณ  ครู     กรรมการ  
๑๓. นางศรีไพร    สังฆะคุณ  ครู     กรรมการ  
๑๔. นายสัมพันธ์   สวัสด์ิธรรม   ครู     กรรมการ    

          ๑๕. นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน           ครู                                           กรรมการ 
          ๑๖. นายกิตต์ิณัฐ  สุนทรวิสัย         ครู                                          กรรมการ 
          ๑๗. นายวุฒิศาสตร์  เทพอินทร์แดง  ครู                                          กรรมการ 
          ๑๘. นายวรพักตร์  มีมะจำ                 ครู                                          กรรมการ 
          ๑๙. นางสาวพัชรี  สวรรค์วิจิตร        ครู                                          กรรมการ 
          ๒๐. นางสาวกมลรัตน์  ปะตังถาเน      ครู                                          กรรมการ 
 
 
 
 
 



 
 
          ๒๑. นางสาวลัดดาวรรณ  โพธิ์จันทร์    ครู                                    กรรมการ 
          ๒๒. นางสาวสุพัตรา   นุ่นสวัสด์ิ     ครู                                    กรรมการ 
          ๒๓. นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว            พนักงานราชการ                   กรรมการ 
          ๒๔. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ            พนักงานราชการ                   กรรมการ 
          ๒๕. นางสาวสุดารัตน์ วิชาไชย            ครูอัตราจ้าง                         กรรมการ 
          ๒๖. นางสาววันดี  ไชยสุระ              ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๗. นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม                 ครู                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๒๘. นายวัชรพล  รักษาภักดี              ครูอัตราจ้าง                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าท่ีดังนี้ 
  ๑. วางแผนพัฒนาโครงการ“โรงเรียนสุจริต” ระยะส้ันระยะยาว 
          ๒. ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
          ๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
          ๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 

๕. สรุปรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา      
    มัธยมศึกษาหนองคาย และสรุปผลประจำปี 

          ๖. อื่นๆท่ีเห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการ“โรงเรียนสุจริต” 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       
 

                                                                  ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


