
บันทึกข้อความ 
 

หน่วยงาน     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ที ่                /๒๕๖๔                                     วันที ่๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    การประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
         (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้โอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนสุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  ได้ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.256๔ กิจกรรมกำร
ปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และประกวดจ ำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  
  ๒. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับผู้บริหำร 
  ๓. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับครู 
  ๔. กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  ๕. กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์สร้ำงค่ำนิยมซื่อสัตย์สุจริต (สื่อภำพยนต์สั้นป้องกันกำรทุจริต)  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  จึงขอแจ้งประชำสัมพันธ์ 
โรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและส่งผลงำนในกิจกรรมดังกล่ำว ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด มำที่กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วย) 

      ข้อเสนอ 
 ๑ เพ่ือโปรดทราบ 
 ๒ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร 
 ๓ เพ่ือโปรดลงนำมในค ำสั่ง และหนังสือรำชกำร 
 ๔ เพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดโปรดสั่งการ                                                                                                                                                            

 
 

(นางสาวจริยา  กรุณา ) 
                                                         ศึกษานิเทศก์  สพป.ยโสธร เขต ๒ 
 



ด่วนมาก  
 

ที่ ศธ 04118./ว1963                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
               ยโสธร เขต 2 ถนนวำรีรำชเดช 
               อ ำเภอกุดชุม  ยโสธร  35140 

          25  กรกฎำคม  2564 

เรื่อง   กำรประกวดกิจกรรมในโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
         (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรม   จ ำนวน  1  ชุด 
                     2. ก ำหนดกำรรำยละเอียดกิจกรรม    จ ำนวน  1  ชุด 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้โอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นค่ำใช่จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนสุจริต  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  ได้ด ำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 กิจกรรมกำรประกวดจ ำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  
  2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับผู้บริหำร 
  3. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับครู 
  4. กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
  5. กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์สร้ำงค่ำนิยมซื่อสัตย์สุจริต (สื่อภำพยนต์สั้นป้องกันกำรทุจริต) 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2  จึงขอควำมอนุเครำะห์และ 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรตัดสินตำมค ำสั่งแต่งตั้งร่วมประชุมพิจำรณำตัดสินผลงำนในวันที่ 29 กรกฎำคม 2564 
และวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร  

     
 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

  

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 045-789645,084-195-6401 
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สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

     

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม
การประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจรติ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ของโรงเรียนในสงักัด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มี
แก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์
ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2  
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สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให ้นางสม
จิตต์  รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
พิจารณาตัดสินการน าเสนอผลงานการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
๒. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
๓. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับคร ู
๔. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศกึษา สพป.ยโสธร เขต 2 
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