
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

( 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ) 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

( 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ   สพป.อด.1 

 

 

                                  

          (นางธีรภา   วรรณา)                                                                                 นางแพวิพา   ภูสงัด 
             ผู้รายงานข้อมูล                                                                                      ผู้รับรองข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นการก ากับติดตาม 

 
ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2565 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบาย คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ดําเนินการแล้ว 

2.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3.กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

4.กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 
1(ITA)ประจําปี 2565 และการจัดทําหลักฐานเชิงประจักษ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

( 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ   สพป.อด.1 

 

 

                                                           

          (นางธีรภา   วรรณา)                                                                            นางแพวิพา   ภูสงัด                                 
           ผู้รายงานข้อมูล                                                                                    ผู้รับรองข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

                                   รายงานก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2565 

 
ประเด็นการก ากับติดตาม 

 
ปฏิทินการก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2565 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบาย คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ดําเนินการ
แล้ว 

2.กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

3.กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

4.กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1(ITA)ประจําปี 2565 และการ
จัดทําหลักฐานเชิงประจักษ์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   



ช่ือโครงการ           การพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
แผนงาน   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน        
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสราวุฒิ นครศรี 
ระยะเวลาดําเนินงาน     ปีการศึกษา 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามข้อ 1 ดังนี้ “เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” สอดคล้องกับหมวดท่ี ๔ แนวการจัด
การศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จากกรอบท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นใน
ตัวนักเรียนโดยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันสังคมเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ มีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างสูงเป็นสังคมท่ี
นิยมวัตถุ เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ อีกท้ังมีส่ิงยั่วยุมอมเมาเด็กและเยาวชนให้ ลุ่มหลง เช่น เกมส์
คอมพิวเตอร์ และส่ือลามากต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมทําให้สังคมเส่ือมโทรมลง ขาดระเบียบวินัยในการอยู่
ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ เพื่อนําความรู้ท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะด้านระเบียบ
วินัย และความประพฤติ ของนักเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอจึงจัดทํา " โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน" ซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคม ได้รู้ซึ้ง
ถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั่ง
คงมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยมากขึ้น 
 2) เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรม  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 3) เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติท่ีถูกต้องตามทํานองคลองธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติในอนาคต 
3. เป้าหมาย 



 เชิงปริมาณ     
 นักเรียนช้ัน ม. 1 - ม. 3   
 เชิงคุณภาพ    

 นักเรียนมีคุณธรรม  ระเบียบวินัย  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม  และเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติในอนาคต 
4. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี งาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นวางแผน 
(Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 จัดทําแบบประเมิน  
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ 
1.4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

17 พ.ค. 65 - นายสราวุฒิ 

2.ขั้นดําเนินการ 
(Do) 

2.1 ประชุมคณะทํางานเพื่อช้ีแจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
2.2  ดําเนินงานตามโครงการ 
2.3 นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ท่ี
ได้รับ  

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

25,000 นายสราวุฒิ 

3.ขั้นติดตาม
และประเมินผล
(Check) 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

 นายสราวุฒิ 

4.ขั้นปรับปรุง/
แก้ไข (Act) 

4.1 หัวหน้าโครงการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการ สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

มีนาคม 2566  นายสราวุฒิ 

5.  สถานท่ีดําเนินการ     วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
6. งบประมาณ      งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมคุณธรรม) 

กิจกรรมและคําช้ีแจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
-  ค่าพาหนะ  
-  ค่าอาหาร/อาหารว่าง 273x320 (คน/บาท) 
-  ค่าสถานท่ี/ค่าน้ํา-ค่าไฟ 

 

- 
87,360 

 - 

 

- 
- 
- 

 

- 
87,360  

- 

 

- 
- 
- 

                รวมงบประมาณ 87,360 - 87,360 - 
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
-  นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัย 
-  นักเรียนประพฤติถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรม 

-  สังเกต, สอบถาม 
-  สังเกต, สอบถาม 

- แบบสังเกต, แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต, แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่านักเรียนจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 8.2 ลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรมและระเบียบวินัยในตนเอง 

8.3 นักเรียนมีความประพฤติท่ีถูกต้องตามทํานองคลองธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติในอนาคต   
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน   

การจัดค่ายในฤดูฝน จะทําให้นํานักเรียนเดินทางไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการทํากิจกรรมกลางแจ้ง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
สังเกตได้ว่า บุคลกรทุกคนต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และให้ความสําคัญกับการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ดังนั้น
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรได้ศึกษา แนวทางการดําเนินงานด้วยความต้ังใจ และร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อใหก้ารดําเนินงาน
ในโครงการดังกล่าวดังกล่าว ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฎิบัติได้เข้าใจบทบาทของตนให้เป็น
เยาวชนที่มีความสุจริต เป็นการสร้างจิตสํานึกท่ีดีต่อไป             

ลงช่ือ         สราวูฒิ   นครศรี                      ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นายสราวุฒิ  นครศรี) 
                              ตําแหน่ง  ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
 

 ลงช่ือ      สุขสันต์  ยศธสาร     ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงช่ือ   พิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์  ผู้เห็นชอบโครงการ        
          (นายสุขสันต์  ยศธสาร)                                    (นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์)                                               



    รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ                 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ                     
 

      ลงช่ือ                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นางแพวิพา   ภูสงัด)                                               
                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลหนองวัวซอ 
ท่ี    67   /  ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
................................................................................. 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนข้ึน  เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมและระเบียบวินัยมากข้ึน  มีความประพฤติที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต   
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,  
๒,  และ ๓ ในระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗  มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ วัดสันติวนาราม  พุทธอุทยานบ้านเชียง อ าเภอบ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑  นางแพวิพา   ภูสงัด  ผู้อ านวยโรงเรียน                         ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายสุขสันต์   ยศธสาร     รองผู้อ านวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน                  กรรมการ 
 ๑.๔  นางสาวรจนา    สิมลี  ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า สนับสนุนเก่ียวกับการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 



 ๒.๑  นายสุขสันต์   ยศธสาร     รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางกิ่งกมล   นิตยโรจน์   ครูช านาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายสราวุฒิ   นครศร ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔ นางวนิดา   ภูสง่า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๕ นางวิภาภรณ์   วงศ์ษา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
          ๒.๖ นางปราณี        ศรีจุลฮาต                      ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวกาญจนา  แดงนา      ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักด์ิ   ครูช านาญการ                                     กรรมการ 
           ๒.๙ นางเมธยา        พลนามอินทร์                   ครู                                                 กรรมการ 
           ๒.๑๐ นางสาวฐิติพร  ธรรมเจริญ                       ครู                                               กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวภัทราภรณ์  โสชู        คร ู กรรมการ 
          ๒.๑๒ นางสาวกรรณิการ์  ขุนสันทัด     ครู                                                กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายพีรยุทธ   ชินอัน         คร ู กรรมการ 
          ๒.๑๔ นางสาวนิภาพร  แสงสุริยะ           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                    กรรมการ 
          ๒.๑๕ นางสาวรจนา  สิมลี            ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
 มีหน้ำที่ ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
  ๒. จัดท าร่างค าสัง่เสนอเพ่ือพิจารณา   
  ๓.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
  ๔.  จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง   
  ๕.  ประสานงานกับวัด  ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๖.  เตรียมความพร้อมนักเรียน 
  ๗.  ประสานและว่าจ้างรถในการน านักเรียนเดินทางไป-กลับ 
  ๘. อ านวยความสะดวกให้กับคณะท างานทุกฝ่าย 
  ๙. สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่ม เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 
๓. คณะกรรมกำรดูแล  ควบคุม  ก ำกับและน ำนักเรียนไปเข้ำค่ำยพัฒนำเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
            ๓.๑ นางกิ่งกมล   นิตยโรจน์        ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
           ๓.๒ นางปราณี        ศรีจุลฮาต             ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวกาญจนา   แดงนา      ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวกัญญ์วรา   พรมภักด์ิ   ครูช านาญการ                   กรรมการ 
            ๓.๕  นางสาวฐิติพร  ธรรมเจริญ                    ครู                                           กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวภัทราภรณ์  โสชู     คร ู กรรมการ 
 ๓.๗  นายพีรยุทธ   ชินอัน      คร ู กรรมการ 



            ๓.๘  นายสราวุฒิ   นครศร ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้ำที่ ๑.  ก ากับ  ควบคุมและน านักเรียนข้ึนรถเดินทางไปอบรมและกลับจากอบรม 
  ๒. ก ากับ  ดูแลนักเรียนตลอดการอบรมที่วัด (ตามตารางเวร) 
  ๓. ก ากับดูแลนักเรียนเข้านอนและพักอาศัยร่วมกับนักเรียนแยกชาย-หญิง 
  ๔.  ควบคุมดูแลสัมภาระ  การทานอาหาร  และการข้ึนรถต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐  
  ๕.  ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 ๔.๑  นางสาวกัญญ์วรา   พรมภักด์ิ      ครูช านาญการ                     กรรมการ 
 ๔.๒  นางสาวภัทราภรณ์  โสชู      คร ู กรรมการ 
 ๔.๓  นายพีรยุทธ   ชินอัน         คร ู กรรมการ 
           ๔.๔  นางสาวกรรณิการ์  ขุนสันทัด            ครู                                  กรรมการและเลขานุการ 
     
 มีหน้ำที่ ๑.บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม  
  ๒. รวบรวมไฟล์ภาพมอบให้คณะกรรมการด าเนินงาน  เพ่ือสรุปและรายงานผล  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล 
  ๕.๑  นางสาวกัญญ์วรา   พรมภักด์ิ   ครูช านาญการ                   กรรมการ 
 ๕.๒  นายพีรยุทธ   ชินอัน      คร ู กรรมการ 
 

 
-๓- 

          ๕.๓ นางสาวกรรณิการ์   ขุนสันทัด   ครู                                 กรรมการ 
          ๕.๔ นางเมธยา          พลนามอินทร์       ครู                                      กรรมการ 
          ๕.๔ นางสาวภัทราภรณ์   โสชู              ครู                                 กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้ำที่  ๑.  จัดเตรียมยาเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
         ๒.  ปฐมพยาบาล  ให้การรักษานักเรียนท่ีเจ็บป่วย 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๖.๑  นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักดิ์    ครูช านาญการ                            กรรมการ 
           ๖.๒  นางสาวกาญจนา  แดงนา      ครูช านาญการ                            กรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวภัทราภรณ์  โสชู      ครู กรรมการ 
  ๖.๔ นายพีรยุทธ  ชินอัน       ครู กรรมการ 
           ๖.๕ นางสาวกรรณิการ์  ขุนสันทัด   ครู                                          กรรมการ 
           ๖.๖ นางสาวนิภาพร  แสงสุริยะ              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       กรรมการ  
           ๖.๖ นายสราวุฒิ  นครศรี              ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ 
 



 มีหน้ำที่ ๑.จัดเตรียมแบบประเมินผล  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
  ๒.  สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อให้งาน
บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้

 
ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

                                                                 (นางแพวิพา  ภูสงัด) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

 
 
 
 
 

 

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

Upright School ProjectUpright School Project 
 

...........................................................................................................................  

 
ครูนักเรียนร่วมใจ ภิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” 
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 



ของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
ขอให้คํามั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ 

ด้วยการขับเคล่ือนโครงการ”โรงเรียนสุจริต” ดังนี ้
 

1 เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
                    2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียน และชุมชน 
           3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์ สุจริต ระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

ท้ังหมดนี้เพื่อ ธํารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล 
ภาคีโรงเรียนสุจริต ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสุจรติ 
 

 
 



            
 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน 

 



 

 

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน 

 

 



 

กิจกรรมถอดบทเรียน ความพอเพียง 

 

 



 


