


คำนำ 

 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดทำรายงานตามแผน
ป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้
ดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะผลจากการดำเนินงานดังรายงานที่ได้จัดขึ้นและรายงานตามวัตถุประสงค์และ
แผนการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารได้รับทราบเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

  



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
  
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1 
กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 2 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 3 
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  10 
ภาคผนวก 11 

 

 

  



ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 

 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เมื่อปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้สว่น
เสียได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration) ขึ้น โดยใช้ข้อความว่า 
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้
คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 
ดังนี้ 

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื ่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมี  

ความยั่งยืนทั้งหมดนี้ เพ่ือธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร  
 ปฏิญญาทั้ง 3 ข้อนำมาซึ่งการดำเนินงานตามโครงการฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ  
5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนี้ 
  



กิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
โดยการดำเนินงานตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี  
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 สื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
กิจกรรมที่ 5 การถอดบทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 

สร้างค่านิยมในความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   ✓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับโครงการ
ธนาคารขยะเพ่ือคัดแยกประเภทของ
ขยะ ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและ
นำไปจำหน่ายเป็นขยะรีไซเคิล ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและการมีสำนึกรัก
สิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
พัฒนาทักษะการคิดในการประกอบ
อาชีพ 
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
อาชีพที่ซื่อสัตย์ สุจริตและร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละ 90 เข้าใจ
ระบบการทำงานของบริษัทสร้างการดี 

นายสุกฤษฎิ์ มณีโชติ 
คณะกรรมการ 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

2 กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   ✓ โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตร
ต้านทุจริตโดยมีการวางแผนการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยจัดเป็น 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดำเนินการ
ในช่วงกิจกรรม Home Room เป็น
เวลา 15 นาทีทุกวัน ซึ่งในการจัด
กิจกรรมจะมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนิน
กิจกรรม ตลอดถึงมีการนิเทศ ติดตาม
ผลภายในสถานศึกษาและรายงานผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าเรื่องการต้านทุจริตและ
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางต้าน
ทุจริต 
ผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละ 100 เข้าใจ
แนวทางการต้านทุจริต 
 

นายธนัช ชนะเพีย 
และครูที่ปรึกษา 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ 
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

  ✓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อภาพยนตร์
สร้างสรรค์ สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
เพ่ือพัฒนาความสามารถและส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต โดย
นักเรียนได้จัดทำภาพยนตร์สั้นส่งเข้า
ประกวดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลผลิต รอ้ยละ 95 ของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการไม่ทนต่อ
ความทุจริต มีคุณลักษณะที่ดี 5 
ประการ 
ผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางไม่ทนต่อการทุจริต 

นางวัชรีย์ บัวเพ็ง 
และคณะกรรมการ 

4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

 ✓  โรงเรียนได้บริหารจัดการโรงเรียนตาม
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต รวมถึง
ดำเนินงานจัดทำเอกสารเพ่ือรับการ
ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการให้บริการ
และการดำเนินงาน 

นางสาวสุภาวดี  
ศรีใจวงค์ 

และคณะกรรมการ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

     ผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าใจ
ในการบริหารงานตามโครงการโรงเรียน
สุจริต 
ผลลัพธ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 

 

5 กิจกรรมการถอดบทเรียน   ✓ โรงเรียนจัดนิทรรศการแสดงการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตของแต่ละระดับชั้น
ไปปรับใช่ในการเรียนการสอน จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือก
ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียนระดับ
สถานศึกษา 
ผลผลิต ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
ผลลัพธ์ ครูและนักเรียนร้อยละ 80 จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือก
ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 

นางสาวนงนุช  
คุ้มปาน 

และคณะกรรมการ 

 

 

 

 



พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแส
และเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  ✓ มีจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ในรอบ 6 
เดือนที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน 
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
จัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ไม่มีการร้องเรียน 

คณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 

และคณะครูทุกคน 

2 กิจกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้าราชการ 

  ✓ การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศ
บนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ 

คณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 

และคณะครูทุกคน 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

     ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของข้าราชการ 

 

 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู 
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 

  ✓ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 ในการประชุมประจำเดือนโดย
การทบทวนและสร้างแนวทางปฏิบัติ
ตนที่ดีงาม 
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

คณะทำงานโรงเรียน
สุจริต 

และคณะครูทุกคน 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สถานะของการดำเนินการ 

รายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

     ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้าน
การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ความสำเร็จ

ของผลผลิต 
ความสำเร็จ
ของผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์  
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 90 90 นายสุกฤษฎิ์ มณีโชติ 
และคณะกรรมการ 

กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 100 100 นายธนัช ชนะเพีย 
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

95 95 นางวัชรีย์ บัวเพ็ง 
และคณะกรรมการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

80 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์ 
และคณะกรรมการ 

กิจกรรมการถอดบทเรียน 80 80 นางสาวนงนุช  
คุ้มปาน 

และคณะกรรมการ 
พัฒนาเครื่องมือและระบบการ
บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

95 95 คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
และคณะครูทุกคน 

กิจกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

95 95 คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
และคณะครูทุกคน 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 

95 95 คณะทำงานโรงเรียนสุจริต 
และคณะครูทุกคน 

รวมทั้งหมด  92.86  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำสัง่โรงเรียนโพธธิรรมสวุฒัน์ 
ที ่๑๓๘/๒๕๖๓ 

เรือ่ง  แตง่ตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและ 
ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา (โรงเรยีนสจุรติ) 

-------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ อาศัยอำนาจในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาอันเกิด
จากการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

    1.1 นายวินัย  ยุพจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
  1.2 นางปริญญา ไทยลา       รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายบดินทร์ สินตั้ง       รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 1.4 นายแถบ  จุลพันธ์       ครู คศ.3    กรรมการ 
 1.5 นายธนัช  ชนะเพีย     ครู คศ.3    กรรมการ 
 1.6 นางสาวพจีพร ศรีแก้ว       ครู คศ.3    กรรมการ 
     1.7 นางสาวสุธาสิน ี พรมแตง       ครู คศ.3    กรรมการ 
     1.8 นางสาวสุภาวด ี ศรีใจวงค์      ครู คศ. 1         กรรมการและเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการดำเนนิงาน  ประกอบด้วย 
      2.1 นายบดินทร์ สินตั้ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     2.2 นายธนัช  ชนะเพีย  ครู คศ. 3  รองประธานกรรมการ 

  2.3 นางสาวนงนุช คุ้มปาน  ครู คศ. 3  กรรมการ 
   2.4 นายสุกฤษฏิ์ มณีโชติ  ครู คศ. 3   กรรมการ 
              2.5 นางวัชรีย ์ บัวเพ็ง  ครู คศ. 1    กรรมการ 
              2.6 นางสาวสุภาวดี ศรใีจวงค์ ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที ่ วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ พร้อมกำกับ ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบ ติดตาม
การดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โปร่งใส บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3. คณะกรรมการกจิกรรมหลกัสตูรตา้นทจุรติศึกษา ประกอบด้วย 
    3.1 นายธนชั  ชนะเพีย  ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
     3.2 นางวันด ี จิตรเอก  ครู คศ. 3  รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ. 3   กรรมการ 
 3.4 นางลัดดาวัลย์     ประมูลชัย ครู คศ. 3  กรรมการ 
 3.5 นางสาวสุภาวดี  ศรีใจวงค์ ครู คศ. 1  กรรมการ 

 

 



              3.6 นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 3.7 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
              3.8 นางสาวเบญจภรณ์  โตเอ่ียม ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่ จัดการอบรม สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม การจัดการแข่งขัน การคัดเลือกและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและเป็นรูปธรรม ตามหลักการของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 4. คณะกรรมการกจิกรรมบรษิัทสรา้งการดี ประกอบด้วย 
     4.1  นายสุกฤษฏิ์ มณีโชติ  ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวพจีพร ศรีแก้ว  ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 
 4.3  นางสาวนงนุช คุ้มปาน  ครู คศ. 3  กรรมการ 
 4.4  นางสาวนาถนภัส  แพรเขียว ครู คศ. 3    กรรมการ 
              4.5  นางสาวสุภาวดี  ศรีใจวงค์ ครู คศ. 1    กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่ จัดดำเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามหลักการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 5. กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
     5.1  นางวัชรีย ์ บัวเพ็ง  ครู คศ. 1  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวสุฑาทิพย์   อินทร์ใหญ่ ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 
 5.3  นางสาวนภาวรรณ เหลอืงทองคำ ครู คศ. 2  กรรมการ 
 5.4  นางสาวนฤมล อินทร์รอด ครู คศ.1  กรรมการ 
 5.5  นางสาวธนพัต เต่าหอม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 5.6  นายณฐทรรศน์ กันไชยสัก ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
              5.7  นางสาวอารีย์ สิบหยอม ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
              5.8  นายขรรค์ชัย ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่ จัดดำเนินการกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตาม
หลักการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 6. คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA 
Online) ประกอบด้วย 
     6.1  นางสาวสุภาวดี   ศรีใจวงค ์ ครู คศ. ๑  ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวพจีพร   ศรีแก้ว  ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 
 6.3  นายธนชั   ชนะเพีย ครู คศ. 3  กรรมการ 
 6.4  นายแถบ   จุลพันธ์ ครู คศ. 3  กรรมการ 
 6.5  นางสาวสธุาสิน ี   พรมแตง ครู คศ. 3  กรรมการ 
 6.6  นางสาวเบญจภรณ์ โตเอ่ียม ครู คศ. 3  กรรมการ 
 6.7  นางบุตร ี   อุชุภาพ ครู คศ. 3   กรรมการ 
 6.8  นางสาวรุจิรา   กลิ่นทอง ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 6.9  นางสาวนงนุช    คุ้มปาน ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 6.10  นางวภิาวรรณ    ฤกษนันท์ ครู คศ. 2  กรรมการ 
 6.11  นางสาวนฤมล    อินทร์รอด ครู คศ. 2  กรรมการ 



 6.12  นางวชัรีย์      บัวเพ็ง ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 6.13  นางสาวสุกัญญา  มีสงฆ์  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
              6.14  นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร ครู คศ. 1    กรรมการ 
 6.15  นางสาวธนพร    เต่าหอม ครู คศ. 1  กรรมการ 
 6.16  นางสาวสกุล    สัมพันธ์ ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 6.17  นายณฐทรรศน์    กันไชยสัก ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 6.18  นายขรรค์ชัย    ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 6.19  นางสาวอารีย ์    สิบหยอม ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
              6.20  นายอุเทน    โค้งนอก ครู คศ. 2    กรรมการและเลขานุการ   
  มีหน้าที ่ จัดเตรียม จัดหา จัดทำเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นคำถามที่
รับผิดชอบและรายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปี 
 7. คณะกรรมการบนัทึกภาพและประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต์ ประกอบด้วย 
     7.1  นายอุเทน   โค้งนอก ครู คศ. 2    ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวธนพร   เต่าหอม ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
 7.3  นางสาวธนพัต   เต่าหอม ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ    
  มีหน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื ่อนไหว ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ออนไลน์ 
 8. คณะกรรมการรวบรวม จดัทำเอกสารผลงานโรงเรยีนสจุรติและจดันทิรรศการ ประกอบด้วย 
     8.1  นางสาวนงนุช      คุ้มปาน ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
 8.2  นางสาวเบญจภรณ์ โตเอ่ียม ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 
 8.3  นางสาวอุบลรัตน ์   เนียมฤทธิ์ ครู คศ. 2   กรรมการ 
 8.4  นางสาวนงนุช    ชมภ ู  ครู คศ. 2  กรรมการ 
 8.5  นางสาวนฤมล ฉิมสุด ครู คศ. 2  กรรมการ 
 8.6  นางวัชรีย ์  บัวเพ็ง ครู คศ. ๑  กรรมการ 
              8.7  นางสาวมนสันันท์   อินต๊ะจักร ครู คศ. 1    กรรมการ 
 8.8  นายณฐทรรศน์    กันไชยสัก ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 8.9  นายขรรค์ชัย    ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 8.10 นางสาวอารีย์    สิบหยอม ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
              8.11 นางสาวสุภาวดี     ศรีใจวงค์ ครู คศ. 1    กรรมการและเลขานุการ   
 8.12 นางสาวสกุล      สัมพันธ์ ครู คศ. 1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ รวบรวมผลงาน จัดทำเอกสาร ผลการดำเนินงานและจัดทำนิทรรศการเพื ่อใช้ใน 
การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เพื่อรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 

 

 



 ให้บุคลากรที ่ได้รับการแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที่ข ับเคลื ่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี ให้เต็มความรู้  ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
 

   สั่ง  ณ วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
                    (นายวินัย  ยุพจันทร์)           
           ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 

 

 
 




