รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตของ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ประจําปีงบประมาณ

2565

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดทำรายงานตามแผน
ป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้
ดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะผลจากการดำเนินงานดังรายงานที่ได้จัดขึ้นและรายงานตามวัตถุประสงค์และ
แผนการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารได้รับทราบเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สารบัญ
เรื่อง
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ภาคผนวก

หน้า
1
2
3
7
8

ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เมื่อปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้สว่ น
เสียได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration) ขึ้น โดยใช้ข้อความว่า
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้
คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้ า งเครื อ ข่ า ยความซื ่อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต ระหว่ า งโรงเรีย นและชุ ม ชนให้ เ ป็น รู ป ธรรมและมี
ความยั่งยืนทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร
ปฏิญญาทั้ง 3 ข้อนำมาซึ่งการดำเนินงานตามโครงการฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนี้

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
โดยการดำเนินงานตามกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมที่ 3 สื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
กิจกรรมที่ 5 การถอดบทเรียน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

งบประมาณ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว
3,000

2,280

สถานะของการดำเนินการ
ยังไม่ถึง
ผู้รับผิดชอบ
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการ
กำหนด/
ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยกเลิก
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริษัท
นายสุกฤษฎิ์
✓
สร้างการดี โดยจัดกิจกรรม
มณีโชติ
บูรณาการกับโครงการ
และคณะกรรมการ
ธนาคารขยะเพื่อคัดแยก
ประเภทของขยะ ลด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและ
นำไปจำหน่ายเป็นขยะรี
ไซเคิล ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และการมีสำนึกรัก
สิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์
สุจริต พัฒนาทักษะการคิดใน
การประกอบอาชีพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว
2,750

-

สถานะของการดำเนินการ
ยังไม่ถึง
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการ
กำหนด/
ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยกเลิก
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
✓
หลักสูตรต้านทุจริตโดยมีการ
วางแผนการนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานและดำเนินการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย
จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดำเนินการในช่วงกิจกรรม
Home Room เป็นเวลา 15
นาทีทุกวัน ซึ่งในการจัด
กิจกรรมจะมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้
ดำเนินกิจกรรม ตลอดถึงมีการ
นิเทศ ติดตามผลภายใน
สถานศึกษาและรายงานผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเบญจภรณ์
โตเอี่ยม
และครูที่ปรึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว

3 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์
สร้างสรรค์ สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต

4,995

-

4 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA
Online)

-

-

สถานะของการดำเนินการ
ยังไม่ถึง
ผู้รับผิดชอบ
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการ
กำหนด/
ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยกเลิก
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อ
นางวัชรีย์ บัวเพ็ง
✓
ภาพยนตร์สร้างสรรค์ สังคมไม่ และคณะกรรมการ
ทนต่อการทุจริต เพื่อพัฒนา
ความสามารถและส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในการ
ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต โดยนักเรียนได้
จัดทำภาพยนตร์สั้นส่งเข้า
ประกวดระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
โรงเรียนได้บริหารจัดการ
นางสุภาวดี สง่าทอง
✓
โรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียน และคณะกรรมการ
สุจริต รวมถึงดำเนินงานจัดทำ
เอกสารเพื่อรับการประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการให้บริการและ
การดำเนินงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 กิจกรรมการถอดบทเรียน

งบประมาณ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว
5,550

-

สถานะของการดำเนินการ
ยังไม่ถึง
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการ
กำหนด/
ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยกเลิก
โรงเรียนจัดนิทรรศการแสดง
✓
การนำหลักสูตรต้านทุจริตของ
แต่ละระดับชั้นไปปรับใช่ในการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือก
ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน
ระดับสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนงนุช
คุ้มปาน
และคณะกรรมการ

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ประเด็น ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ

สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์ สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
กิจกรรมการถอดบทเรียน
รวมทั้งหมด

ความสำเร็จ
ของผลผลิต
90
100
95
80
80

ความสำเร็จ
ของผลลัพธ์
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ยังไม่ถึง
กำหนด
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ยังไม่ถึง
กำหนด
-

ผู้รับผิดชอบ
นายสุกฤษฎิ์ มณีโชติ
และคณะกรรมการ
นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยม
และครูที่ปรึกษา
นางวัชรีย์ บัวเพ็ง
และคณะกรรมการ
นางสุภาวดี สง่าทอง
และคณะกรรมการ
นางสาวนงนุช คุ้มปาน
และคณะกรรมการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก
โครงการตามแผนปฏิบัติการ

โครงการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ปีงบประมาณ 2565
ชื่อโครงการ
กลุ่มบริหาร
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สนองนโยบาย สพม.พิจิตร
สนองจุดเน้น สพม.พิจิตร

สนองยุทธศาสตร์ สพม.พิจิตร

สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สนองนโยบาย สพฐ.
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่
ข้อที่ 1.1
ข้อที่ 1.2
มาตรฐานที่
ข้อที่ 2.2
มาตรฐานที่
ข้อที่ 3.1
ข้อที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
งานวิชาการ กลุ่มสาระฯ / งาน วิชาการ
ข้อที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้เชิดชูความเป็นไทย
ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ข้อที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีทักษะชีวิตที่ดี
ห่างไกลยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและ
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อที่ 1 ด้านความมั่นคง
ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ

1 คุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์
 โครงการปกติ  โครงการใหม่  โครงการพิเศษ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565



1. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูป กระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ ประเทศไทยได้ ร ั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต ( Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
ทำข้อตกลงความร่วมมื อในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแล ะธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้
ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการ
ปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการและบู รณาการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2.2 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตาม
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.3 เพื่อให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ

3.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตาม
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2.3 โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษา
กำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียน/
ครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป
หรือระดับคุณภาพ
นักเรียน 70%
นักเรียน 70%

นักเรียน 80%
นักเรียน 80%
ครู 95%

นักเรียน 80%
ครู 95%

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ( *ระบุช่วงเวลาที่ดำเนินงานให้ชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี หรือช่วง
สัปดาห์ *)

ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2565
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.64 – มี.ค.65)
(เม.ย.65 – ก.ย.65)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

1 - กิจกรรมหลักสูตรต้าน ต.ค. 2564 -

-

2,705

ทุจริตศึกษา

มี.ค. 2565

พ.ค. 2565 ก.ย. 2565

2 - กิจกรรมการถอด

-

-

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

5,550

3 - กิจกรรมบริษัทสร้าง

-

-

3,000

-

-

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565
ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

-

ต.ค. 2564 ก.ย. 2565

-

บทเรียน

การดี
4 - กิจกรรมสื่อภาพยนตร์
สั้น รณรงค์การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต
5 - การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online)

4,995

- หน.
โครงการฯ,
กิจกรรม
- ครูที่ปรึกษา
- หน.
โครงการฯ,
กิจกรรม
- ครูที่ปรึกษา
- หน.โครงการ,
กิจกรรม
- หน.
โครงการฯ,
กิจกรรม
- หน.
โครงการฯ,
กิจกรรม

5. งบประมาณทั้งหมดรวมทุกกิจกรรม (ทั้งนี้ขอเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ (บาท)
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา
2 กิจกรรมการถอดบทเรียน
3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
4 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น
รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
รวม
1

เงินนอก

งบอุดหนุน
รายหัว

งบกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน

เงินระดม
ทรัพยากร

งบประมาณ

2,705

-

-

-

5,550
3,000
4,995

-

-

-

16,295

-

-

-

รวมงบประมาณทั้งหมด 16,295 บาท
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
7. สถานที่ดำเนินโครงการ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
8. การติดตามและประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ

วิธวี ดั และประเมินผล

ร้อยละของการบริหารงบประมาณ - ทำแบบสอบถาม
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหาร - ทำแบบสอบถาม
โรงเรียนและบุคลากร มีความ
ตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตน
ตามแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เครือ่ งมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ
ร้อยละของโรงเรียนเป็นหน่วยงาน
ที่ปลอดจากการทุจริต

วิธวี ดั และประเมินผล
- ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

เครือ่ งมือวัดและ
ประเมินผล
- การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA
Online)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ
9.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทาง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
9.3 โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต
ผูเ้ สนอโครงการ

คำสัง่ หัวหน้ากลุม่ งาน
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

ลงชื่อ
(นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์)
ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ
(นายธนัช ชนะเพีย)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
คำสัง่ ของผูบ้ ริหาร
................................................................................. ( ) อนุมัติ
................................................................................. ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ
................................................................................. .................................................
ลงชื่อ
(นายบดินทร์ สินตั้ง)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

...........................................................................
ลงชื่อ
(นายวินัย ยุพจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รายการวัสดุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กลุ่มบริหาร วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยม
ที่
รายการ
1 กระดาษ A4 Double A 80g
2 กระดาษปกรายงานสีขาว 180g
3 หมึกเติม Cannon 4 สี (สีละ 1 ขวด)
4 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง NO 444
5 ไส้แฟ้มใส่เอกสาร ตราช้าง A4
6 ค่าเข้ารูปเล่มเอกสาร

รวมเงินทั้งสิ้น

กลุ่มงาน วิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย
รวมเงิน
5
รีม
140
700
1
รีม
75
75
4
ขวด
200
800
6
อัน
120
720
10
แพค
17
170
2
เล่ม
120
240

2,705
ลงชื่อ..........................................................อนุมัติ
(นายวินัย ยุพจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รายการวัสดุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริษัทสร้างการดี
กลุ่มบริหาร วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นายสุกฤษฏิ์ มณีโชติ
ที่
รายการ
1 ป้ายโฟมไวนิล

รวมเงินทั้งสิ้น

กลุ่มงาน วิชาการ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย
รวมเงิน
5
แผ่น
600
3,000

3,000
ลงชื่อ..........................................................อนุมัติ
(นายวินัย ยุพจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รายการวัสดุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการถอดบทเรียน
กลุ่มบริหาร วิชาการ
กลุ่มงาน วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงนุช คุ้มปาน
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ที่
รายการ
จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย
รวมเงิน
1 กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 กรัม
2
แท่ง
75
150
2 เทปกาว 2 หน้า บาง SCOTCH ½ นิ้ว
2
ม้วน
32
64
3 กรรไกร ตรา SCOTCH 8 นิ้ว
1
อัน
98
98
4 คัตเตอร์เล็ก สแตนเลส ตราช้าง รุ่น S-902
1
อัน
30
30
5 ใบมีดคัตเตอร์เล็ก ตราช้าง No.946 ขนาด 45
1
หลอด
18
18
องศา
6 กระดาษดาษปกสี A4 120แกรม 180แผ่น (สี
6
แพ็ค
108
648
ชมพู ฟ้า เหลือง เขียว)
7 แฟ้ม 1 กระดุม A4 คละสี
3
โหล
100
300
8 สีไม้ยาว คอลลีน 787 (24 สี)
33
กล่อง
84
2,772
9 แฟ้มสันกว้าง 3นิ้ว ตราช้าง 120 F4
6
แฟ้ม
90
540
10 ป้ายไวนิล + ขาตั้ง
1
อัน
930
930

รวมเงินทั้งสิ้น

5,550

หมายเหตุ รายการที่ 10 จัดจ้างทำ
ลงชื่อ..........................................................อนุมัติ
(นายวินัย ยุพจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รายการวัสดุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลุ่มบริหาร วิชาการ
กลุ่มงาน วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ นางวัชรีย์ บัวเพ็ง
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ที่
รายการ
จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย
รวมเงิน
1 ถ่านอัลคาไลน์
10
แพ็ค
100
1,000
2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 180 แกรม
5
รีม
120
600
3 UHB Mass Storage Device 16 GB
5
อัน
170
850
4 กระดาษโฟโต้ A4 180 แกรม
1
รีม
270
270
5 กระดาษการ์ดขาว A4 150 แกรม
5
แพ็ค
55
275
6 ขาตั้งกล้อง
1
ตัว
2,000
2,000

รวมเงินทั้งสิ้น

4,995
ลงชื่อ..........................................................อนุมัติ
(นายวินัย ยุพจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

คำสัง่ โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
ที่ 84/2565
เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
-------------------------------------------------------------------ตามที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน ตามนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี น ั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยอำนาจในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.1 นายปัญญา
บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1.2 นางปริญญา ไทยลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.3 นายบดินทร์
สินตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.4 นายภูวดล
ชื่นอยู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.5 นายแถบ
จุลพันธ์
ครู คศ.3
กรรมการ
1.6 นายธนัช
ชนะเพีย
ครู คศ.3
กรรมการ
1.7 นางสาวพจีพร ศรีแก้ว
ครู คศ.3
กรรมการ
1.8 นางสาวสุธาสินี พรมแตง
ครู คศ.3
กรรมการ
1.9 นางสุภาวดี
สง่าทอง
ครู คศ. 1
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 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 นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยม
ครู คศ. 3
กรรมการ
2.6 นางวัชรีย์
บัวเพ็ง
ครู คศ. 1
กรรมการ
2.7 นางสุภาวดี
สง่าทอง
ครู คศ. 1
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ พร้อมกำกับ ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบ
ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โปร่งใส บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. คณะกรรมการกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย
3.1 นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยม
ครู คศ. 3
ประธานกรรมการ
3.2 นายสุรศักดิ์
ประมูลชัย
ครู คศ. 3
รองประธานกรรมการ

3.3 นางวันดี
จิตรเอก
ครู คศ. 3
กรรมการ
3.4 นางลัดดาวัลย์ ประมูลชัย
ครู คศ. 3
กรรมการ
3.5 นางน้ำทิพย์
ชุมอภัย
ครู คศ. 1
กรรมการ
3.6 นางสุภาวดี
สง่าทอง
ครู คศ. 1
กรรมการ
3.7 นายพงศกร
พุฒฟัก
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
3.8 นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
3.9 นายเศรษฐา
ลพยิ้ม
ครู คศ. 2
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
จัดการอบรม สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม การจัดการแข่งขัน การคัดเลือกและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและเป็นรูปธรรม ตามหลักการของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
4. คณะกรรมการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 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 นางสุภาวดี
สง่าทอง
ครู คศ. 1
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
จัดดำเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามหลักการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
5. กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย
5.1 นางวัชรีย์
บัวเพ็ง
ครู คศ. 1
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ. 3
รองประธานกรรมการ
5.3 นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคำ 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
มีหน้าที่
จัดดำเนินการกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตามหลักการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
6. คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประกอบด้วย
6.1 นางสุภาวดี
สง่าทอง
ครู คศ. ๑
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวพจีพร ศรีแก้ว
ครู คศ. 3
รองประธานกรรมการ
6.3 นายธนัช
ชนะเพีย
ครู คศ. 3
กรรมการ
6.4 นายแถบ
จุลพันธ์
ครู คศ. 3
กรรมการ
6.5 นางสาวสุธาสินี พรมแตง
ครู คศ. 3
กรรมการ
6.6 นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยม
ครู คศ. 3
กรรมการ

6.7 นางสาวรุจิรา
กลิ่นทอง
ครู คศ. ๓
กรรมการ
6.8 นางสาวนงนุช คุ้มปาน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
6.9 นางวิภาวรรณ ฤกษนันท์ ครู คศ. 2
กรรมการ
6.10 นางสาวนฤมล อินทร์รอด ครู คศ. 2
กรรมการ
6.11 นางวัชรีย์
บัวเพ็ง
ครู คศ. ๑
กรรมการ
6.12 นางสาวปิยวรรณ หงษ์สุวรรณ ครู คศ. 1
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 นายณัฐกมล ลาภะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6.19 นายพงศ์ธร
มากโพร้ง พนักงานราชการ
กรรมการ
6.20 นายขรรค์ชัย ภูพานคำ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6.21 นางสาวอารีย์ สิบหยอม ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6.22 นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6.23 นายอุเทน
โค้งนอก
ครู คศ. 2
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
จัดเตรียม จัดหา จัดทำเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามที่
รับผิดชอบและรายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปี
7. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ประกอบด้วย
7.1 นายวันชัย
บุญสอง
ครู คศ. 1
กรรมการ
7.2 นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือ
ครู คศ.1
กรรมการ
7.3 คณะกรรมการสภานักเรียน
กรรมการ
7.4 นายณฐทรรศน์ กันไชยสัก ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย
8.1 นายอุเทน
โค้งนอก
ครู คศ. 2
ประธานกรรมการ
8.2 นายเศรษฐา
ลพยิ้ม
ครู คศ. 2
รองประธานกรรมการ
8.3 นายพงศกร
พุฒฟัก
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อออนไลน์
9. คณะกรรมการรวบรวม จัดทำเอกสารผลงานโรงเรียนสุจริตและจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
9.1 นางสาวนงนุช คุ้มปาน
ครู คศ. 3
ประธานกรรมการ
9.2 นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยม
ครู คศ. 3
รองประธานกรรมการ
9.3 นางสาวอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์
ครู คศ. 2
กรรมการ
9.4 นางสาวนงนุช ชมภู
ครู คศ. 2
กรรมการ

9.5 นางสาวนฤมล ฉิมสุด
ครู คศ. 2
กรรมการ
9.6 นางวัชรีย์
บัวเพ็ง
ครู คศ. ๑
กรรมการ
9.7 นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร ครู คศ. 1
กรรมการ
9.8 นายณฐทรรศน์ กันไชยสัก ครูผู้ช่วย
กรรมการ
9.9 นายณัฐกมล
ลาภะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
9.10 นายขรรค์ชัย ภูพานคำ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9.11 นางสาวอารีย์ สิบหยอม ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9.12 นางสุภาวดี
สง่าทอง
ครู คศ. 1
กรรมการและเลขานุการ
9.13 นางสาวสกุล
สัมพันธ์
ครู คศ. 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
รวบรวมผลงาน จัดทำเอกสาร ผลการดำเนินงานและจัดทำนิทรรศการเพื่อใช้ใน
การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เพื่อรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี ให้เต็มความรู้ ความสามารถ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายปัญญา บุญคง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต
ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ประจําปีงบประมาณ

2565

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

