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บทที่ ๑ 

                                                       บทนำ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน 

สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน 

สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ 

ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหา 

ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริตโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

บึงกาฬ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่าน

การปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเมื่อมีการดำเนินงานแล้วก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ 

“โรงเรียนสุจริต” ให้มี ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสุจริต  ๕  ประการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

๒.๒  เพื่อให้ผู้บริหาร  คณะครู  มีคุณลักษณะสุจริต  ๕ ประการตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

๒.๓  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

๓.  เป้าหมายของโรงเรียน 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ๕  ประการคือ  ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต 

อยู่อย่างพอเพียง  จิตสาธารณะ  ร้อยละ ๘๕ 

๓.๑.๒  ผู้บริหาร  คณะครู  มีคุณลักษณะ ๕  ประการคือ  ทักษะการคิด  มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  จิตสาธารณะ  ร้อยละ ๘๕  

๓.๑.๓  ดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  ร้อยละ ๘๕ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย  มีความซื่อสัตย์สุจริต   



มีทักษะ กระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะนำความรู้ 

จากคุณลักษณะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตมรสังคมได้อย่างมีความสุข 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ นักเรียน ครู ผู้บริหาร นกัการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มีทัศนคติและค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต  

๔.๒ นักเรียน ครู ผู้บริหาร นกัการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ทุกคน มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีค่านิยม  

ที่ถูกต้อง รังเกียจคนโกงพร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริต 

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันทุจริต”ภายใต้ชื่อ 

“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างเด็ก และ

เยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ พึง

ประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ตาม คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความ

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

คุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ  

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตหมายถึง คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะ กระบวนการ

คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  

๑. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบ ให้เหตุผล  

มีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้เกิดการ การ

กระทำใดๆ เพ่ือตนเอง หรือผู้อ่ืนให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์  

๒. มีวินัย หมายถึง นักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ 

กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพ สิทธิของผู้อื่น

และเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก  

๓. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ครอบครัว 

สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ  

๔. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง นักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

๕. มีจิตสาธารณะ หมายถึง นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วม 

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม  

ภายใต้ปฏิญญาตนร่วมกัน ๓ ประการ ดังนี้  

๑. เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

๒. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น รูปธรรมและมีความ ยั่งยืน 

๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความ ยั่งยืน 

 สพฐ.มีเป้าหมายขยายเครือข่ายอีก ๑๐ % ของโรงเรียนทั้งหมด ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ป ีโดยมีเป้าหมาย

ที่ จะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกระจายไปตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 



ต่าง ๆ ศูนย์ฯ ละ ๑ โรงเรียน โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ ความ สมัครใจ ทั้งผู้บริหาร คณะครู 

ชุมชน มีความมุ่งม่ันที่จะปลูกฝังเยาวชนให้ปฏิเสธและต่อต้าน การทุจริต คอรัปชั่น 
 

ความเป็นมาโครงการโรงเรียนสุจริต  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ 

“โรงเรียนสุจริต”) เกิดข้ึนเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๒ (พ.ศ.

๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการ ทุจริตในสังคมไทยและ

ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชั่น (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยใน

ปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับที่ ๑๐๒ จากการจัด

อันดับทั้งหมด ๑๗๗ ประเทศท่ัวโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และ ปานามา) นอกจากนี้ สำนักงาน 

ป.ป.ช. ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน  ๔  กลุ่ม คือ  

๑) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วน

ตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ  

๒) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่  

๓) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเข้ามามี ส่วน

ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๔) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่า  

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นับเป็นความพยายามที่ดีของ สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ ในการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใช้เป็นกรอบ ชี้นำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศจะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะองค์การที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมือง

ที่มี คุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษาจึงอนุมัติให้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื ่อ“โรงเรียนสุ จริต”)โดยให้ความสำคัญ กับการ

เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไก



ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติซึ ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคล้อง

เจตนารมณ์เชิงกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการป้องกัน ๔ การทุจริตโดย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปูองกันทุจริต” โดยมีขอบเข ตของ

ภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้อง ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

วิธีดำเนินการ 

๑. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.ขั้นเตรียมการ 

  

๑. เสนอโครงการ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผน 

๓. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามแผน 

ที่กำหนดไว้ 

 

 

มิถุนายน ๖๕ นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ 

คณะครูทุกคน 

 ๒.ขั้นดำเนินการ 

 

๑.กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๒.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ  ๕  ประการ 

(คุณธรรม จริยธรรม) 

       -  ทักษะกระบวนการคิด 

       -  มีวินัย 

       -  ซื่อสัตย์สุจริต 

       -  อยู่อย่างพอเพียง 

       -  จิตสาธารณะ 

๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน         

  ๔. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตใน 

  โรงเรียน 

 

 

 

 

 

ตลอดปี 

การศึกษา 

นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ 

คณะครูทุกคน 

 ๓.ขั้นตรวจสอบ 

 และประเมิน 

 

 ๑.รายงานผลการดำเนินงาน 

 ๒.สรุปผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ 

คณะครูทุกคน 

 ๔.ขั้นแก้ไขปรับปรุง 

  

 ๑.นำแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาวางแผน 

 ดำเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ 

 

 

๒. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๓. งบประมาณ 

จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท 



 

๔.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑.เชิงปริมาณ 

 ๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการคือ ทักษะการคิด  มีวินัย    

 ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  จิตสาธารณะ  ร้อยละ  ๘๕ 

 ๒.ผู้บริหาร คณะครู  มีคุณลักษณะ ๕  ประการคือ ทักษะการคิด  

 มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ร้อยละ  ๘๕ 

 ๓.ดำเนินงานกิจกรรมที่ สพฐ. กำหนดขึ้นในแต่ละปีร้อยละ ๘๕ 

 ๒.เชิงคุณภาพ 

 ๒.๑ ครูนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย 

 มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีทักษะ กระบวนการคิด  มีวินัย   

 ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ นำความรู้จาก   

 คุณลักษณะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดำรงชีวิตใน 

 สังคมได้อย่างมีความสุข 

 ๑.สอบถาม  

 ๒.สัมภาษณ์  

 ๓.ประเมิน  

 ๔. สังเกต 

 ๑. แบบสอบถาม  

 ๒. แบบสัมภาษณ์ 

 ๓.แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ๔. แบบประเมินคุณลักษณะ 

 ๕  ประการ 

 ๕. แบบสังเกต 



บทที่ ๔ 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียน นี้มีผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการให้ ความ

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมของนักเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม โดยคณะ 

ทำงานได้บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑. คณะครูโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๙ คน จากจำนวนบุคลากร ทั้งหมด ๑๙ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๒. นักเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๗ คน จากจำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  

ฝ่ายประเมินผลได้จัดทำแบบประเมินการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลดังนี้  

ตารางท่ี ๑ ค่าร้อยละผลการดำเนินงานของกิจกรรมในแต่ละด้าน  

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑.การวางแผนเตรียมความ
พร้อมใน การจัดกิจกรรม  

 ร้อยละ ๘๐   ร้อยละ ๒๐      

๒. การอำนวยความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรม 

 ร้อยละ ๘๕   ร้อยละ ๑๕    

๓.ความร่วมมือของนักเรียน 
ครบูุคลากรในการทำกิจกรรม  

 ร้อยละ ๙๐.๒๕  ร้อยละ ๙.๗๕    

๔. เวลาในการจัดกิจกรรม   ร้อยละ ๖๐  ร้อยละ๓๘.๒๐   ร้อยละ ๑.๘๐   

๕. เป็นกิจกรรมที่ควรจัดทุกปี   ร้อยละ ๔๙.๓๓   ร้อยละ ๕๐.๖๗    

 

จากตารางที่ ๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ม ี ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ มากร้อยละ ๒๐ การอำนวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรม มากที่สุดร้อยละ ๘๕ มากร้อยละ ๑๕ ความร่วมมือของนักเรียน ครู บุคลากร ใน

การทำกิจกรรม มากที่สุดร้อยละ ๙๐.๒๕  มากร้อยละ ๙.๗๕  เวลาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ร้อยละ ๖๐ มาก

ร้อยละ ๓๘.๒๐ ปานกลางร้อยละ ๑.๘๐ เป็นกิจกรรมที่ควรจัดทุกปี มากที่สุดร้อยละ ๔๙.๓๓ มากร้อยละ  ๕๐.๖๗

ตามลำดับ 

 

 



บทที่ ๕ 

สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้  

๑. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ มากร้อยละ ๒๐ การอำนวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรม มากท่ีสุดร้อยละ ๘๕ มากร้อยละ ๑๕ ความร่วมมือของนักเรียน ครู บุคลากร ในการทำ

กิจกรรม มากท่ีสุดร้อยละ ๙๐.๒๕  มากร้อยละ ๙.๗๕  เวลาในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๐ มากร้อยละ 

๓๘.๒๐ ปานกลางร้อยละ ๑.๘๐ เป็นกิจกรรมที่ควรจัดทุกปี มากที่สุดร้อยละ ๔๙.๓๓ มากร้อยละ  ๕๐.๖๗

ตามลำดับ 

๒. ผลการประเมินผู้เรียน  

ในการทำกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่าง หลากหลายและให้

ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งจากผู้นำชุมชุน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ร่วม กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยม 

ไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีค่านิยมที่ถูกต้อง รังเกียจคนโกง

พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง อยู่ในระดับดี  

๓. งบประมาณในการดำเนินงาน  

- งบประมาณประเภทเงินอ่ืนๆ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 

- สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  

   ตามแผน         ต่ำกว่าแผน ..........บาท        สูงกว่าแผน ............... บาท        เงินอ่ืนๆ 

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

อุปสรรค  

- การประสานงานและการทำความความเข้าใจกับนักเรียนในการร่วมทำกิจกรรมต้องใช้เวลาในการ  

อธิบายทำความเข้าใจ  

ข้อเสนอแนะ  

- ควรมีความพร้อมในการประสานงานมากกว่านี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   - คำสั่ง 

- ภาพกิจกรรม 
   

 

 

 
 

ภาคผนวก 



 
    

 

  คำสั่งโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
ที่ 084 /2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงเรียนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน(ประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

------------------------------------------ 
             ด้วยโรงเรียนท่าดอกคำได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต จัดทำการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงเรียนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน(ประเมิน ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและการไม่ทน
ต่อการทุจริต ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ   
ร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันอาจเกิดข้ึนในขณะดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 

1.1 นายวิศรุต สมบัติบุญสวน     ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นางวิสุตา เนาวด ี   รองผู้อำนวยการ        รองประธานคณะกรรมการ 
1.3 นางสมรักษ์  ศรีนาค   ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.4 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.5 นายพนมศักดิ์ เหมะธุลิน  คร ู         กรรมการ 
1.6 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์  ครู                        กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นายปรัชญา   พันพรม  คร ู                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน มีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ประกอบด้วย  

2.1 นางวิสุตา เนาวด ี   รองผู้อำนวยการ       ประธานคณะกรรมการ 
2.2 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ   รองประธานคณะกรรมการ 
2.3 นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม  ครู ผู้ช่วย                กรรมการ 
2.4 นางสาวภคินันทน์  สอนเครือ  ครู ผู้ช่วย       กรรมการ 
2.5 นายวีระพงศ์  คำชนะ  พนักงานราชการ       กรรมการ 
2.6 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน                ครู         กรรมการและเลขานุการ 
2.7 นางชณิฏตา เดิมทำรัมย์  พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการการจัดทำการบริหารงาน มีหน้าที ่ในการจัดดำเนินงานวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความเรียบร้อยในขณะดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

3.1 นางวิสุตา เนาวดี             รองผู้อำนวยการ        ประธานคณะกรรมการ 
3.2 นางสมรักษ์  ศรีนาค   ครชูำนาญการพิเศษ    รองประธานคณะกรรมการ 
3.3 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 



3.4 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน  คร ู         กรรมการ 
3.5 นางสาวภัทรภร ปรีสงค์  ครู          กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นายกิตติพงศ์ พวงศรี            ครูผู้ชว่ย             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดทำการบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวภัทรภร ปรีสงค์           ครู          ประธานคณะกรรมการ 
4.2 นายธนวัฒน ์เคนนันท์                    ครู                 กรรมการ 
4.3 นางสาวภูษณิศา กิตติกุลเจษฎา ครู ผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการจัดทำการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
          5.1 นางวิสุตา เนาวดี   รองผู้อำนวยการ       ประธานคณะกรรมการ 

5.2 นางสมรักษ์ ศรีนาค      ครชูำนาญการพิเศษ   รองประธานคณะกรรมการ 
5.5 นางสาวนิลยา สงวนนาม                 ครู ผูช้่วย        กรรมการและเลขานุการ 
5.6 นางสุกัญญา แสนทวีสุข            ธุรการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดทำการส่งเสริมความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
6.1 นางวิสุตา เนาวด ี   รองผู้อำนวยการ        ประธานคณะกรรมการ 
6.2 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
6.3 นายพนมศักดิ์ เหมะธุลิน  คร ู           กรรมการ 
6.4 นายศราวุธ ปุณริบูรณ์                    คร ู         กรรมการ 
6.5 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์  คร ู                        กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการรวบรวมและนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย 
7.1 นางสาวภัทรภร ปรีสงค์  คร ู         ประธานคณะกรรมการ 
7.2 นายพนมศักดิ ์เหมะธุลิน           คร ู         รองประธานคณะกรรมการ 
7.3 นางสาวภคินันท์น สอนเครือ            ครู ผู้ช่วย        กรรมการ 

          7.4 นางสาวกณิษฐารัช บุญธรรม            คร ูผู้ชว่ย        กรรมการ 
7.5 นายปรัชญา พันพรม            คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
7.6 นางชณิฏตา เดิมทำรัมย์           พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 
 
          สั่ง ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   

 

 
     (นายวิศรุต สมบัติบญุสวน) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

 



๑. กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ  ๕  ประการ  (คุณธรรม จริยธรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


