
 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 



 

 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ท ำข้อตกลง
ควำมร่วมมือต่อต้ำนกำรทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ 2556 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยอำศัยกลไกทำงกำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปลูกจิ ตส ำนึกให้แก่เยำวชน   
ถือเป็น จุดเริ่มต้นของกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทำง
ยุทธศำสตร์กำรปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 
256๓ จ ำนวน ๑๐ กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมที่ 1  กำรขยำยผลกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด 2) กิจกรรมกำร
ถอดบทเรียน (Best Practice) ส ำหรับผู้บริหำรและครู  3) กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 4) กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย 5) กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education)เพ่ือสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 6) ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต 7) กิจกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต 
(สื่อภำพยนตร์สั้น)  8) กิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 9) กิจกรรมถอด
บทเรียนสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ และ ๑๐) กำรนิเทศ ก ำกับ
ติดตำมโรงเรียนสุจริต ๑๑) กิจกรรมส ำนักงำนเขตสุจริต 
                  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคำดหวังว่ำ กำรรำยงำนข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้จะ
เป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำได้เห็นแนวทำง    ในกำรต่อยอดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง
ค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับผู้เรียนได้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป  

 
                                                                       
                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
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ค ำน ำ                               ก                                                                                                  
             
สำรบัญ                                                                                                              ข        
สรุปผลกำรด ำเนินงำน          1          
บทที่ 1 บทน ำ           6 
           ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ        6 
 วัตถุประสงค์          6 
 เป้ำหมำย          7 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ         8 
บทที่ 2 วิธีกำรด ำเนินงำน          9 
 จุดมุ่งหมำยกำรด ำเนินงำน        9 
 กำรด ำเนินกำร          9 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน       ๙ 
 บทที ่3 ผลกำรด ำเนินงำน         1๐
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร        11 
บทที่ 4 สภำพปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทำงแก้ไข        1๓ 
 ปัญหำและอุปสรรค         1๓ 
ภำคผนวก           1๕ 

- ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้ง 

- ภำคผนวก ข 
ภำพกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 256๓ 

รำยช่ือคณะท ำงำน                   ๔๗ 
 

สำรบัญ 
 

   รำยกำร           หน้ำ   
         

 

       ข 
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กิจกรรมที่ 1  การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา           
                (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

ด าเนินการวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเครือข่ายสุจริตทุกโรงเรียน      
รายละเอียดการด าเนินงาน 
      1.   จัดอบรมเชิงปฎิบัติการขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  

๒. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 
 
สรุปผลการจัดกิจกรรม  

๑. ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 1๘๑  โรงเรียน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ 
            ๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารและครู 
ด าเนินการวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเครือข่ายสุจริตทุกโรงเรียน      
รายละเอียดการด าเนินงาน        

๑. จัดประชุมการขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน ผู้บริหารและครู โรงเรียนสุจริต  
๒. จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน ส าหรับผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริต  
๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต 2 
 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

              โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งการเข้าค่ายคุณธรรม 
การปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมทีเ่ป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และการฝึกวินัย กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทัง้ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติโดยตรง 

                                    สรุปผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ด าเนินการวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเครือข่ายสุจริตทุกโรงเรียน      
รายละเอียดการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนด าเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ตามขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ด าเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี จากการได้รับงบประมาณจัดสรร จากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือจากการยืมจากโรงเรียน ฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี 

3. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ได้จากการคัดสรรจากคณะกรรมการสป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
 และครูที่ปรึกษา ครูการเงิน ตามกระบวนการขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1  สรุปองค์ความรู้ การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี 
3.2  การขยายผล / ต่อยอดกิจกรรม 

สรุปผลการจัดกิจกรรม  

โรงเรียนสุจริตในสังกัด ด าเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ตามข้ันตอนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และน าผลงานมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  

ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน ได้องค์ความรู้ในการด าเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี น าความรู้    
มาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ       
ของโรงเรียนสุจริตต่อไป   

 
กิจกรรมที่ 4  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  
ด าเนินการวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน      
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 ร่วมกับโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับป.ป.ช.

สพฐ.น้อย  ในแต่ละโรงเรียน 
2. นักเรียนโรงเรียนสุจริตฟังองค์ความรู้จากวิทยากร และน าไปขยายผล และปฏิบัติกิจกรรม 
3. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตจากโรงเรียนสุจริตขยายผลให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

และด าเนินกิจกรรมตามกรองงาน 
       

สรุปผลการจัดกิจกรรม  
         นักเรียนโรงเรียนสุจรติ ได้รับองค์ความรู้และแนวทางการด าเนินงานของป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน คือการก าหนดมาตรการ และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริม   ผู้เรียนให้รักความสุจริต ป้องกันการ
ทุจริต และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต    
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กิจกรรมที ่๕ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)เพื่อสนับสนุนการ        
                จัดการเรียนการสอน 
ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
รายละเอียดการด าเนินงาน        

1. จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑0 จ านวน ๒๐ โรงเรียนๆละ ๕,000 บาท 
2.   โรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ตามขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ๓.   เพ่ือเป็นการปรับฐานความคิดและเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเบื้องต้น ให้เป็นไปโดยสอดรับกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti - Corruption 
Education)  รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน การทุจริต” ซึ่งจะเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการในส่วน
ดังกล่าวต่อไป 
สรุปผลการด าเนินกิจกรกรม 

๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานความคิดและความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น 
เป็นไปโดยสอดรับกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน 
การทุจริต” ซึ่งจะเป็นภารกิจของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการในส่วนดังกล่าวต่อไป 

๓. โรงเรียนในสังกัดที่น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน 
 

กิจกรรมที่ ๖ การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน    
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
สรุปผลการจัดกิจกรรม  

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ ๗   ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
ด าเนินการวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนจริตทุกโรงเรียนในสังกัด    
รายละเอียดการด าเนินงาน  

๑. จัดประชุมการขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ให้กับผู้บริหารและครู โรงเรียนสุจริต  

๒. จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริต  
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๓. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 
 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระท าการอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๒.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปรับความคิดและความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ให้
เป็นไปโดยสอดรับกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti - Corruption Education)  รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน 
การทุจริต” ซึ่งจะเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการในส่วนดังกล่าวต่อไป 
 
กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
ด าเนินการวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
รายละเอียดการด าเนินงาน      
 

1. จัดประชุมการขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  
2. จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 
3. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และให้เกิด      
การเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
                (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  
ด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2                                                                                                   
รายละเอียดการด าเนินงาน        

1. ช่วงเตรียมการประเมิน 
              - สพท.ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 
              - สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแลระบบ
ของสถานศึกษา 

                 2. ชว่งด าเนินการประเมิน 
            - สพท.ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
            - สพท.ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ให้สถานศึกษา 
             - ด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT 
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                3. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน TIA Online และน าเสนอผลต่อส านักงาน ปปช. 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 34 โรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมในรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมที่ ๑๐  กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ 
                  สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด าเนินการ 27 กันยายน 2563 และ 15 ตุลาคม 2563 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
รายละเอียดการด าเนินงาน        

1. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน ผู้บริหารและครู โรงเรียนสุจริต  
2. จัดกจิกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน ส าหรับผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริต  
3. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรกรม 

      โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และการฝึกวินัย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติโดยตรง 
 

กิจกรรมที่ ๑๑ การนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต  

ด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
รายละเอียดการด าเนินงาน        

1. จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และสุจริตเครือข่าย 
2. ด าเนินการนิเทศ ตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่ก าหนด 
3. สรุป และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ สพฐ. 

สรุปผลการด าเนินกิจกรกรม 
1. โรงเรียนสุจริตมีการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ และก าหนดการที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด โดยรับข้อมูลรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. โรงเรียนสุจริตในสังกัด สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริตได้อย่างชัดเจน 
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บทท่ี  ๑   

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) “ มีพันธกิจ   
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ    
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI)      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์           
การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยปีงบประมาณ 25๖๓  มีโรงเรียนสุจริตทั้งสิ้น ๑๘๑ โรงเรียน 
ร่วมด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงาน ในโครงการในการปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริต  เสริมสร้าง
ทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรและประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายในชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาในส านักงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
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๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
            ๔.  เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้แก่ ๑) การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ๒) 
กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหาร ครู ๓) การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ๔) การ
อบรมให้ความรู้ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย และ  ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ๕) กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
๖) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น) ๗) การจัดนิทรรศการประกวดผลงาน Best Practice 
โรงเรียนสุจริต ๘) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
         ๕.  เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 1๘๑  โรงเรียน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ 

2. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 1๘๑  โรงเรียน ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในการจัดการเรียนการสอน 

3.  คัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่าง  ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ
งานที่ สพฐ.จัดกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 ๓.๑ กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหาร ครู จ านวน  ๓ รางวัล คือ  
ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒        

      ๓.๒ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี จ านวน  ๓ รางวัล คือ  ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ ๑             
รองชนะเลิศอันดับ ๒        

      ๓.๓ กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  จ านวน  ๓ รางวลั คือ  ชนะเลิศ   
รองชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒      
                    ๓.๔ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น)  จ านวน  ๓ รางวัล คือ  ชนะเลิศ   
รองชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒      
           ๔.  คัดเลือกโรงเรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒๐ โรง  
          ๕.  การเตรียมควาพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) จ านวน 34 โรง 
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๖.  นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุจริตตามแนวทางและรูปแบบที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสุจริตจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มุ่งมั่น    ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
          ๒. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัฒนธรรม 
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         ๓. ร้อยละ 100 ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มี
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Symposium) มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
         ๔. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีการเตรียมควาพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
         ๕. นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และโรงเรียนสุจริตเครือข่ายให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.   ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต มีความตระหนัก มีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์  
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี 
เป็นวิถีชีวิต มีความภาคภูมิใจในการท าความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันการทุจริต 

๓. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นโรงเรียน 
ที่ปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ 
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บทท่ี  ๒ 

วิธีการด าเนินงาน 

จุดมุ่งหมายการด าเนินงาน 

 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่  

1. ทักษะกระบวนการคิด  
2. มีวินัย  
3. ซ่ือสัตย์สุจริต  
4. อยู่อย่างพอเพียง  
5. จิตสาธารณะ  
สถานศึกษาต้องด าเนินการตามแนวทางของปฎิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน    

ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 การด าเนินการ 

1. โรงเรียนสุจริตจ านวน 181 โรง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการ

เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต 
3. โรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑0 จ านวน ๒๐ โรง ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการเสริมสร้างค่านิยม

ความซื่อสัตย์สุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

4. นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสุจริตตามแนวทางและรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการด าเนินงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการด าเนินงานโครงการ  ได้แก่                                                                                                     

1. แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
2. แบบสอบถาม 
3. การสังเกต / ซักถาม 
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บทท่ี 3 

ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน       
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 256๓ นี้ มีผลการด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1   การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 จ านวน 1๘๑  โรงเรียน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการและมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารและครู 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนของโรงเรียนสุจริต 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

              โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งการเข้าค่ายคุณธรรม 
การปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และการฝึกวินัย กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติโดยตรง 

 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเครือข่ายสุจริตทุกโรงเรียน      
ผลการด าเนินงาน 
        โรงเรียนสุจริตในสังกัด ด าเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ตามข้ันตอนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และน าผลงานมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2  

ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน ได้องค์ความรู้ในการด าเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี น าความรู้    
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มาขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ       
ของโรงเรียนสุจริตต่อไป   
 
กิจกรรมที่ 4 ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน  
ผลการด าเนินงาน  
         นักเรียนโรงเรียนสุจรติ ได้รับองค์ความรู้และแนวทางการด าเนินงานของป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน คือการก าหนดมาตรการ และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริม   ผู้เรียนให้รักความสุจริต ป้องกันการ
ทุจริต และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต    

กิจกรรมที ่๕ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)เพื่อสนับสนุนการ        
                จัดการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  และมีฐาน
ความคิดและความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น เป็นไปโดยสอดรับกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption 
Education) รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน การทุจริต” ซึ่งจะเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการ โรง
ในสังกัดทีต่้องน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอนในส่วนดังกล่าวต่อไป 
 
กิจกรรมที่ ๖ การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน    
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน  

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ ๗   ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนจริตทุกโรงเรียนในสังกัด    
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่กระท าการอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการปรับความคิดและความรู้ความเข้าใจใน
เบื้องต้น ให้เป็นไปโดยสอดรับกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti - Corruption Education)   รายวิชาเพ่ิมเติม 
“การป้องกัน การทุจริต” ซึ่งจะเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการในส่วนดังกล่าวต่อไป 
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กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพในการผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้น และให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
                (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2                                                                                                   
ผลการด าเนินงาน 
    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 34 โรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมในรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมที่ ๑๐  กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ 
                  สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
สรุปผลการด าเนินกิจกรกรม 

      โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียน ชุมชน และการฝึกวินัย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ ผ่านการปฏิบัติโดยตรง 
 

กิจกรรมที่ ๑๑ การนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต  

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนสุจริตมีการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ และก าหนดการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด โดยรับข้อมูลรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สามารถด าเนิน
นิเทศ ก ากับติดตาม กิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตได้อย่าง
ชัดเจน 
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กิจกรรมที่ ๑๑ เสริมสร้างคณุธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  
                   (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ) 
กลุ่มเป้าหมาย สพป.ยโสธร เขต ๒ 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ไดด้ าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนา บุคลากรให้เห็นความส าคัญ
ของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่าง เป็นรูปธรรมน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน 
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บทท่ี  ๔ 

สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 256๓ เมื่อศึกษาการด าเนินงาน พบว่าผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ   ของโครงการได้เป็นอย่างดี เพราะมี
การด าเนินกิจกรรมได้ตามก าหนดการ และข้ันตอนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  จึงมีประเด็นอื่นๆ ที่เป็นข้อสังเกตสุามารถสรุปได้ ดังนี้   

ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 

๑. กิจกรรมที่ก าหนดให้ด าเนินการนั้นมีจ านวน
มากเกินไป 

๒. ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมนั้น     
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และเป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อนกับการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ๓. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

๑. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมที่มีลักษะ
คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
เพ่ือที่จะได้มีระยะเวลาด าเนินการได้ทุกกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ตรงกับช่วงสอบของ
สถานศึกษา 

๓. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมที่ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนไว้
จ านวนมาก  
 
 

             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในโครงการ     
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
ประจ าปีงบประมาณ 256๓  ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และได้ด าเนินการตามเกณฑ์ ขั้นตอนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนมีรูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน      
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ ได้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด   
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          ดังนั้น การสรรหารูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก ได้มีส่วนร่วม ใน
กระบวนการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตให้
ผู้เรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มุ่งม่ัน  ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ประเทศชาติก็จะมั่นคง เต็มไปด้วยคนดี มีคุณธรรม เป็นที่
เชื่อถือของคนในประเทศ และคนต่างประเทศได้อย่างภาคถูมิใจ 
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ภาคผนวก  ก 
                            

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment   Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

- ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ผลการประกวดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 

Transparency Assessment   Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



~ 17 ~ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
                             ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที ่  ๓๘๖  / ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ………………………………………………………………………. 

              ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ขึ้น เพ่ือปลูก
จิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต และ
เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   
   

1.คณะกรรมการอ านวยการ 

               มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะท างาน และตัดสินใจแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

         ๑. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ      ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธาน 
         ๒. นายจีระศักดิ์  ภาระเวช           รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          รองประธาน 

         ๓. นายคชาภัฏ จูมผา       รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   รองประธาน 

              ๔. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒  รองประธาน 

              ๕. นางสาวประยูร  เรืองศรี      ผอ.กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 

              ๖. นางสมใจ  มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

              ๗. นางอนุชิตา  ภาระเวช             ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

         8.  นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ      ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล          กรรมการ 
         9. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ  กรรมการ 

              10. นายพิษณุ  มูลสาร      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

              11. นางสาวจังกร  จตุเทน      ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

              12. นายชยพล  มูลสาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

              13. นางสาวิตรี  บุญล้น      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   กรรมการ 

              14. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช        ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
              15. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              16. นางสาวจริยา  กรุณา      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              17. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/๒.คณะกรรมการ...... 
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2.คณะกรรมการด าเนินงาน 

                   มีหน้าที่ ในการด าเนินการวางแผน  ประชุม   จัดบุคลากรประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
สุจริต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

              1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 
              2. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช          ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 

   3. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   4. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
   5. นางศิรินภา  ศรีสุข       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   6. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   7. นายภูริช  รอดวินิจ       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   8. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   9. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ ์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   ๑๐. นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ      กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ 
   ๑2. นางสาวจริยา  กรุณา          ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑3. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1๔. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์      ลูกจ้างชั่วคราว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓.คณะกรรมการด้านสถานที่ 
มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่  ห้องประชุมในการเตรียมการประชุม  ประเมิน  ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนวันประชุม/ประเมิน ประกอบด้วย 
    1. นางสาวประยูร  เรืองศรี       ผอ.กลุ่มอ านวยการ            กรรมการ 
    2. นางสาวจริยา  กรุณา       ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
    3. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี       ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
    4. นายสวาท  บุญยืน         พนักงานธุรการ ส.4      กรรมการ 
    5. นายเฉลิม  สร้อยจักร       ช่างไฟฟ้า ช.4  กรรมการ 
    6. นางสาวอรสา   กาลจักร       ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ  
    7. นายปิยะวัฒน์  รภัสสิทธิ์           ช่างไฟฟ้า ช.4  กรรมการ 
    8. นายศักดิ์สิทธิ์  พยุงวงษ์            ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
    9. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ       ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
    10. นางชนิดาภา  ศรีวะรมย์       ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์        ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 /๔.คณะกรรมการ...... 
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๔.คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
      มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายคชาภัฏ  จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยส.๒                ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว       ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์       กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
 ๔. นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการ 
 ๕. นายบรรชา เพชรโพธ ิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 6. นางสาวนิภาพร ท าดี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
 7. นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กรรมการ 
 8. นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   กรรมการ 
 9. นายวีระพล โสมณวัตร  พนักงานพัสดุ ส.4    กรรมการ 
 10. นางสาวพิชญ์ปภา สาเลิศ  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการและเลขานุการ 

11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                                             กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

๕.คณะกรรมการประเมินผล 

 มีหน้าที่  สรุปและรายงานผลการประเมินในโครงการ ให้ต้นสังกัด  และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทราบ  
ภายในเวลาที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

๑. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ. สพป.ยโสธรเขต  2  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
4. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
๖. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้เต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  หากมีปัญหาหรือมีอุปสรรคให้รีบรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการทราบทันทีเพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 
 

             สั่ง ณ วันที่  ๑๗   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 



~ 20 ~ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
                             ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที ่๔๒๓ / ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ………………………………………………………………………. 

              ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษา จึงได้ด าเนินการ
ประกวดในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ขึ้น 
เพ่ือปลูกจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน
สุจริต พร้อมทั้งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   
   

1.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

         ๑. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ      ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธาน 
         ๒. นายจีระศักดิ์  ภาระเวช           รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          รองประธาน 

         ๓. นายคชาภัฏ จูมผา       รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   รองประธาน 

              ๔. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒  รองประธาน 

              ๕. นางสาวประยูร  เรืองศรี      ผอ.กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 

              ๖. นางสมใจ  มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

              ๗. นางอนุชิตา  ภาระเวช             ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

         8.  นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ      ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล          กรรมการ 
         9. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ  กรรมการ 

              10. นายพิษณุ  มูลสาร      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

              11. นางสาวจังกร  จตุเทน      ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

              12. นายชยพล  มูลสาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

              13. นางสาวิตรี  บุญล้น      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   กรรมการ 

              14. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช        ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
              15. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              16. นางสาวจริยา  กรุณา      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              17. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะท างาน และตัดสินใจแก้ปัญหาอันอาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.คณะกรรมการด าเนินงาน...... 
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2.คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 

              1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 
              2. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช          ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 

   3. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   4. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
   5. นางศิรินภา  ศรีสุข       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   6. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   7. นายภูริช  รอดวินิจ       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   8. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   9. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ ์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   ๑๐. นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ      กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑2. นางสาวจริยา  กรุณา          ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑3. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1๔. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์      ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที ่ในการด าเนินการวางแผน  ประชุม   แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน  
   สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วย  

   ๓.๑  คณะกรรมการชุดที่ 1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ประกอบด้วย 
   1. นางเกษร  บานชล       รกน.โรงเรียนบ้านดงส าราญ  ประธานกรรมการ 

    2. นางสาวขนิษฐา  ผ่องแผ้ว        ผอ.โรงเรียนบ้านหินสิ่ว  กรรมการ 
    3. นายสมเกียรติ  นิติสุข               ผอ.โรงเรียนบ้านผักกะย่า  กรรมการ 
    ๔. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์        ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
    ๕. นางสาวจริยา  กรุณา        ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.๒  คณะกรรมการชุดที่ ๒ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 

    2. นายประดิษฐ   เม้าค า       ผอ.โรงเรียนบ้านนาเวียง            กรรมการ 
    3. นายสุวิช  สรรพาวุธ       ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง  กรรมการ 
    ๔. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช           ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล         กรรมการ 
    ๕. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร        ศึกษานิเทศก์                     กรรมการและเลขานุการ 

/๓.๓.คณะกรรมการ...... 
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     ๓.๓  คณะกรรมการชุดที่ ๓ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู ประกอบด้วย 
   1. นายเศรษฐกานต์  สุภารีย์        ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะไฟ    ประธานกรรมการ 

    2. นายดิษฐ  บุบผามาลา                ผอ.โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค ์ กรรมการ 
    3. นายประกายสิทธิ์  เศษสุวรรณ   ผอ.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง กรรมการ 
    ๔. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๕. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์                                กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๔  คณะกรรมการชุดที่ ๔ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น) ประกอบด้วย 
   1. ว่าที่ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร        ผอ.โรงเรียนบ้านโนนประทาย     ประธานกรรมการ 

    2. นายอัฐพล   ด าริห์       ผอ.โรงเรียนบ้านแก้งนาค า  กรรมการ 
    3. นายฉัตรชัย  เสาหิน        ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง  กรรมการ 
    ๔. นายภูริช  รอดวินิจ       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๕. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี      ศึกษานิเทศก์                                กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๕  คณะกรรมการชุดที่ ๕ กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
            ต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย 
   1. นางผการัตน์  บุญแนบ              ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน  ประธานกรรมการ 

    2. นายสุรสิทธิ์   กองสินแก้ว        ผอ.โรงเรียนบ้านน้ าค า   กรรมการ 
    3. นางศิรินภา  ศรีสุข       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๔. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๕. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ           ศึกษานิเทศก์                                กรรมการและเลขานุการ 

                 มีหน้าที ่พิจารณา คัดเลือกและตัดสินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

๔.คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
ประกอบด้วย 
              1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 
              2. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช          ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 

   3. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   4. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
   ๕. นางสาวจริยา  กรุณา          ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   ๗. นางศิรินภา  ศรีสุข       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ /๘.นางสาวเพ็ญประภา...... 
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            ๙. นายภูรชิ  รอดวนิิจ       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 ๑๐. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 ๑๑. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ ์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่  พิจารณา คัดเลือกโรงเรียนที่ได้ด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-

Corruption Education) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕.คณะกรรมการด้านสถานที่  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวประยูร  เรืองศรี       ผอ.กลุ่มอ านวยการ  ประธานกรรมการ 

    2. นางสาวจริยา  กรุณา       ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
    3. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี       ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
    4. นายสวาท  บุญยืน         พนักงานธุรการ ส.4       กรรมการ 
    5. นายเฉลิม  สร้อยจักร       ช่างไฟฟ้า ช.4   กรรมการ 
    6. นางสาวอรสา   กาลจักร       ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ  
    7. นายปิยะวัฒน์  รภัสสิทธิ์           ช่างไฟฟ้า ช.4   กรรมการ 
    8. นายศักดิ์สิทธิ์  พยุงวงษ์            ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
    9. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ       ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
    10. นางชนิดาภา  ศรีวะรมย์       ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์        ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่  ห้องประชุมในการเตรียมการตัดสิน ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ก่อนวันประชุม/ตัดสิน 
๖. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย  
 ๑. นายคชาภัฏ  จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยส.๒                ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว       ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
 ๓. นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
 ๔. นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
 ๕. นายบรรชา เพชรโพธ ิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวนิภาพร ท าดี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
 7. นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
 8. นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กรรมการ 
 9. นายวีระพล โสมณวัตร  พนักงานพัสดุ ส.4   กรรมการ 
                                                                                              /๑๐.นางสาวพิชญ์ปภา...... 
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              10. นางสาวพิชญ์ปภา สาเลิศ  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                                    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

           มีหน้าที ่เบิกจ่ายงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๗.คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 

๑. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ. สพป.ยโสธรเขต  2  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
4. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
๖. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  สรุปและรายงานผลการประเมินในโครงการ ให้ต้นสังกัด  และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทราบ  
ภายในเวลาที่ก าหนด 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้เต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  หากมีปัญหาหรือมีอุปสรรคให้รีบรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการทราบทันทีเพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 

 

   สั่ง ณ วันที่     ๑  เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖3 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที่  ๔๔๖  / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment   Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------- 

   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  และก าหนดให้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency 
Assessment Online: ITA Online) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  

   เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

     ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
         ๑. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ      ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธาน 
         ๒. นายจีระศักดิ์  ภาระเวช           รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          รองประธาน 
         ๓. นายคชาภัฏ จูมผา       รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   รองประธาน 

              ๔. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒  รองประธาน 
              ๕. นางสาวประยูร  เรืองศรี      ผอ.กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
              ๖. นางสมใจ  มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
              ๗. นางอนุชิตา  ภาระเวช             ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

         8.  นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ      ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล          กรรมการ 
         9. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ  กรรมการ 

              10. นายพิษณุ  มูลสาร      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
              11. นางสาวจังกร  จตุเทน      ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
              12. นายชยพล  มูลสาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

/13. นางสาวิตรี.... 
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              13. นางสาวิตรี  บุญล้น      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   กรรมการ 
              14. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช        ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
              15. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              16. นางสาวจริยา  กรุณา      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              17. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ก ากับ ติดตาม จัดระบบการด าเนินการ อ านวยความสะดวก  
สนับสนุนช่วยเหลือติดตามการด าเนินงานประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน าในการแก้ไข 
ปัญหาให้กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
   ๒. คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด้วย 

 1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 
              2. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช          ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
              ๓. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

    ๔. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
    ๕. นางสาวจริยา  กรุณา          ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๖. นางศิรินภา  ศรีสุข           ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๗. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๘. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร     ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๙. นายภูริช  รอดวินิจ           ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๐. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๑. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๒. นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ      กรรมการ 
    ๑๓. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานเิทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์      ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
            มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
               1. ชี้แจง วธิีการท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITA Online และเผยแพร่ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
               2. ก ากับ ติดตามการด าเนินการประเมินให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
 

/๓. คณะกรรมการ.... 
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            ๓. คณะกรรมการประมวลผล ประกอบด้วย 
               1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 
               2. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช         ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
               ๓. นางอนุชิตา  ภาระเวช            ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

     ๔. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
     ๕. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     ๖. นางสาวจริยา  กรุณา          ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๗. นางศิรินภา  ศรีสุข           ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๘. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๙. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร     ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๐. นายภูริช  รอดวินิจ      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๑. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๒. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
    ๑๓. นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ      กรรมการ 

                 ๑๔.  นายบรรชา เพชรโพธิ        นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ กรรมการ 
                    ๑๕.   นางขวัญจิตร   อังกระโทก               นักวิชาการช านาญการ       กรรมการ 

    ๑๖. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
    1๗. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์      ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. รวบรวมผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง จากระบบ ITA Online ส่งให้คณะกรรมการ
สรุปผลการประเมิน 
 2. ตรวจให้คะแนนข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
จากระบบ ITA Online และประมวลผลส่งให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 
          

          ๔. คณะกรรมการด้านสถานที่ ประกอบด้วย 
              1. นางสาวประยูร  เรืองศรี       ผอ.กลุ่มอ านวยการ   ประธานกรรมการ 

    2. นางสาวจริยา  กรุณา       ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
    3. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี       ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
    4. นายสวาท  บุญยืน         พนักงานธุรการ ส.4       กรรมการ 
    5. นายเฉลิม  สร้อยจักร       ช่างไฟฟ้า ช.4   กรรมการ 
    6. นางสาวอรสา   กาลจักร       ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
  /7.นายปิยะวัฒน์ .... 
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    7. นายปิยะวัฒน์  รภัสสิทธิ์           ช่างไฟฟ้า ช.4   กรรมการ 
    8. นายศักดิ์สิทธิ์  พยุงวงษ์            ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
    9. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ       ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
    10. นางชนิดาภา  ศรีวะรมย์       ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์        ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

              มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่  ห้องประชุมในการเตรียมการประชุม  ประเมิน  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนวันประชุม/ประเมิน 
 

           ๕. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ   ประกอบด้วย  
    ๑. นายคชาภฏั  จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยส.๒                ประธานคณะกรรมการ 
    ๒. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว    ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์       กรรมการ 
    ๓. นางสาวบุษกร   ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
    ๔. นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการ 
    ๕. นายบรรชา เพชรโพธิ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    6. นางสาวนภิาพร ท าดี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
  7. นางสาวสวุนิตย์ สมสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กรรมการ 
    8. นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   กรรมการ 
    9. นายวีระพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4    กรรมการ 
     10. นางสาวพิชญป์ภา สาเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการและเลขานุการ 

   11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                                    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
                       มีหน้าที ่เบิกจ่ายงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
            ๖. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย 

     ๑. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ. สพป.ยโสธรเขต  2  ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
     ๓. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
     ๔. นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ            นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ        กรรมการ 
     ๕. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและเลขานุการ 
     ๖. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์  ลูกจ้างชั่วคราว                         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

      
               มีหน้าที ่ในการรวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการประมวลผล วิเคราะห์ สรุป จัดท า 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด เสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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                ขอให้คณะกรรมการประเมินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มก าลังความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. 2563 
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                             ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ที ่ 457 / ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและ 
         ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ………………………………………………………………………. 
              ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดท า
กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือปลูกจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต และเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้   
   

1.คณะกรรมการอ านวยการ 

               มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะท างาน และตัดสินใจแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

         ๑. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ      ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธาน 
         ๒. นายจีระศักดิ์  ภาระเวช           รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          รองประธาน 

         ๓. นายคชาภัฏ จูมผา       รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   รองประธาน 

              ๔. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒  รองประธาน 

              ๕. นางสาวประยูร  เรืองศรี      ผอ.กลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 

              ๖. นางสมใจ  มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

              ๗. นางอนุชิตา  ภาระเวช             ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

         8.  นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ      ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล          กรรมการ 
         9. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ  กรรมการ 

              10. นายพิษณุ  มูลสาร      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

              11. นางสาวจังกร  จตุเทน      ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

              12. นายชยพล  มูลสาร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

              13. นางสาวิตรี  บุญล้น      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา   กรรมการ 

              14. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช        ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
              15. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              16. นางสาวจริยา  กรุณา      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 /17. นางสาวสุจิราภรณ์.....  

ด าเนินงาน...... 
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              17. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.คณะกรรมการด าเนินงาน 

                   มีหน้าที่ ในการด าเนินการวางแผน  ประชุม   จัดบุคลากรประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
สุจริต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

              1. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          ประธานกรรมการ 
              2. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช          ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   กรรมการ 

   3. นางสมจิตต์  รวมแก้ว      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   4. นางรัชฎาภรณ์   สามารถ      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
   5. นางศิรินภา  ศรีสุข       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   6. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   7. นายภูริช  รอดวินิจ       ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   8. นางกัญจนพร  การัตน์        ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   9. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ ์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี      ศึกษานิเทศก์              กรรมการ 
   ๑1. นายสุระศักดิ์     กากแก้ว       ผอ.รร.บ้านโพง   กรรมการ 
   ๑2. สิบเอกกริชเพชร   โสภาพ      ผอ.รร.บ้านโคกเจริญ   กรรมการ 
   ๑๓. ส.ต.ต.ธีระวุฒิ  บุญแนบ         ผอ.รร.บ้านช่องเม็ก   กรรมการ    

    ๑4. นางสาววรจนา  ชมภแูก้ว      ผอ.รร.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  กรรมการ 
   ๑5. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ รร.บ้านโพง กรรมการ 
   ๑6. นางพรรณิพา  บรรใดทอง       ครูช านาญการพิเศษ รร.ชุมชนบา้นเชียงเพ็ง กรรมการ 
   ๑7. นางแสงอรุณ  เจริญตา           ครูช านาญการพิเศษ รร.บ้านโพง กรรมการ 
   ๑8. นาย                                 ครูอัตราจ้าง รร.บ้านช่องเม็ก  กรรมการ 
   ๑9. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
   20. นางสาวจริยา  กรุณา          ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
   21. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์      ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓.คณะกรรมการด้านสถานที่ 
มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่  ห้องประชุมในการเตรียมการประชุม  ประเมิน  ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนวันประชุม/ประเมิน ประกอบด้วย 
    1. นางสาวประยูร  เรืองศรี       ผอ.กลุ่มอ านวยการ            กรรมการ 
    2. นางสาวจริยา  กรุณา       ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

/๓. นางสาวสุจิราภรณ์.....  
ด าเนินงาน...... 
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    3. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี       ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
    4. นายสวาท  บุญยืน         พนักงานธุรการ ส.4      กรรมการ 
    5. นายยีน  บุญหล้า                 พนักงานข้อมูล รร.อนุบาลกุดชุมฯ กรรมการ 
    ๖. นายศักดิ์สิทธิ์  พยุงวงษ์            ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
    ๗. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ       ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๘. นางชนิดาภา  ศรีวะรมย์       ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๙. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์          ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
      มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายคชาภัฏ  จูมผา  รอง ผอ.สพป.ยส.๒                ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว       ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์       กรรมการ 
 ๓. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์         กรรมการ 
 ๔. นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการ 
 ๕. นายบรรชา เพชรโพธ ิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 6. นางสาวนิภาพร ท าดี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
 7. นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กรรมการ 
 8. นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   กรรมการ 
 9. นายวีระพล โสมณวัตร  พนักงานพัสดุ ส.4    กรรมการ 
 10. นางสาวพิชญ์ปภา สาเลิศ  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการและเลขานุการ 

11. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                                    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

๕.คณะกรรมการประเมินผล 

 มีหน้าที่  สรุปและรายงานผลการประเมินในโครงการ ให้ต้นสังกัด  และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทราบ  
ภายในเวลาที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

๑. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ. สพป.ยโสธรเขต  2  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
4. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
๖. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายวลงกรณ์  วงษ์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้เต็มก าลังความรู้
ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  หากมีปัญหาหรือมีอุปสรรคให้รีบรายงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการทราบทันทีเพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  ๒๓ เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 34 ~ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   
เรื่อง  ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
........................................ 

   ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้ด าเนินการประกวดกิจกรรมใน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

   บัดนี้ การด าเนินการประกวดได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดกิจกรรมใน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

   ๑. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

รางวัล  โรงเรียน 

ชนะเลิศ บ้านโพง 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกุล 

ชมเชย  บ้านโคกเจริญ 

 

บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 

 

ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 

 

บ้านช่องเม็ก 

 

บ้านเหล่าเมย 
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๒. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหาร 

รางวัล  ชื่อ - สกุล 

ชนะเลิศ สิบเอกกริชเพชร  โสภาพ 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายเทอดนคร  ห้องแซง 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวธาริณี  บุญทวี 

ชมเชย  ดร.มยุรี  โพธิแสน 

 

นางนันท์นภัส  โพธิ์ค า 

 

นายอัฐพล ด าริห์ 

 

นายประกายสิทธิ์  เศษสุวรรณ 

 

สิบต ารวจตรีธีระวุฒิ  บุญแนบ 

   ๓. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู 

รางวัล  ชื่อ - สกุล 

ชนะเลิศ นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์ 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายมนัส  วิเศษรัตน์ 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางลัดดาวรรณ์  แก้วหาญ 

ชมเชย  นางฤทัยรัตน์  ดาวเรือง 

นางเนรมิตร  โสภาพ นายรชต  ศรีจันทร์ 

นางสุรีรัตน์  ไชยสัจ นางสาวคณาทิพย์  ศรีวะรมย์ 
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นางสาวจุฑามาส  เรืองบุตร นางสาวเจษฎาภรณ์  พุฒป่า 

นางสาวศริญญา  ผันอากาศ นางสาวชมัยพร  ไชยบุญญา 

นางพัชยา  ผลขาว นางสาวลลิตา  ชุมโท่โล ่

นายเกียรติพงศ ์ ชะนะบุญ นางสาวฐิตาภรณ์  เมินแก้ว 

  

๔. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนต์สั้น) 

รางวัล  โรงเรียน 

ชนะเลิศ บ้านช่องเม็ก 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้านแก้งนาค า 

ชมเชย  บ้านหนองแคน 

บ้านโนนประทาย บ้านโพง 

อนุบาลกุดชุมพัฒนาฯ บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 

บ้านน้ าค า บ้านโคกเจริญ 

บ้านมันปลา บ้านหัวนา 

บ้านหนองแก  
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๕. กิจกรรม๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

รางวัล  โรงเรียน 

   ชนะเลิศ ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 

   รองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านนาจาน 

   รองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้านโนนประทาย 

   ชมเชย  บ้านโคกเจริญ 

   

 

บ้านเหล่าเมย 

   

 

บ้านด่าน 

   

 

ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 

    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   
เรื่อง  ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้
ด าเนินกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 
   บัดนี้ การคัดเลือกได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

1 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 11 บ้านโคกสุวรรณ 

2 บ้านนาจาน 12 บ้านด่าน 

3 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 13 บ้านโพง 

4 บ้านหนองบอน 14 บ้านสมสะอาด 

5 บ้านหัวงัว (อุสุภราชฯ) 15 บ้านดงสวรรค์ 

6 บ้านโนนประทาย 16 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 

7 บ้านเหล่าเมย 17 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 

8 บ้านนาเวียง 18 บ้านแก้งนาค า 

9 บ้านกระจาย 19 บ้านเสาเล้า 

10 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 20 บ้านช่องเม็ก 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   
เรื่อง  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 

Transparency Assessment   Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
....................................................................................... 

   ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment   Online : 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
สถานศึกษา มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity & 
Transparency Assessment   Online : ITA Online) จ านวน ๓๔  โรงเรียน นั้น 
   บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment   Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน ๓๔ โรงเรียน 
ได้สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จึงขอ
ประกาศผลคะแนนการประเมินเรียงตามล าดับคะแนน ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

สถานศึกษา 
ผลการประเมิน ITA 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน IIT EIT OIT 

คะแนน
รวม 

1 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 30.00 30.00 32.91 92.91 A ผ่าน 
2 โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง 29.91 30.00 32.92 92.83 A ผ่าน 
3 โรงเรียนบ้านนาเวียง 29.64 29.93 32.23 91.80 A ผ่าน 
4 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 29.96 29.82 31.61 91.39 A ผ่าน 
5 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 30.00 29.82 31.06 90.88 A ผ่าน 
6 โรงเรียนบ้านด่าน 29.88 29.95 29.17 89.00 A ผ่าน 
7 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 29.94 30.00 28.84 88.78 A ผ่าน 
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 30.00 30.00 28.66 88.66 A ผ่าน 
9 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 29.12 30.00 29.44 88.56 A ผ่าน 

10 โรงเรียนบ้านโพนงามเก้ียงเก่า 29.71 28.81 29.96 88.48 A ผ่าน 
11 โรงเรียนบ้านสรา้งช้างไผห่นองไร่มิตรภาพที่ 143 29.97 30.00 28.18 88.15 A ผ่าน 

/๑๒. โรงเรียน... 
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ล าดับ
ที ่

สถานศึกษา 
ผลการประเมิน ITA 

ระดับ 
ผลการ
ประเมิน IIT EIT OIT 

คะแนน
รวม 

12 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสภราชวทิยาคาร) 29.90 30.00 27.87 87.77 A ผ่าน 

13 โรงเรียนบ้านกระจาย 29.55 29.43 28.36 87.34 A ผ่าน 

14 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 30.00 30.00 26.73 86.73 A ผ่าน 

15 โรงเรียนบ้านหนองแคน 29.99 30.00 26.25 86.24 A ผ่าน 

16 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้ 29.78 28.47 27.15 85.40 A ผ่าน 

17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 28.38 29.65 26.86 84.89 B ไม่ผา่น 

18 โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 29.26 29.83 25.77 84.86 B ไม่ผ่าน 

19 โรงเรียนบ้านกุดแดง 29.92 30.00 24.54 84.46 B ไม่ผ่าน 

20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 29.95 29.63 24.13 83.71 B ไม่ผ่าน 

21 โรงเรียนบ้านหนองหมี 29.47 29.95 24.08 83.50 B ไม่ผ่าน 

22 โรงเรียนบ้านค าเตย 30.00 30.00 21.27 81.27 B ไม่ผ่าน 

23 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 28.98 30.00 22.17 81.15 B ไม่ผ่าน 

24 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 28.49 26.34 25.03 79.86 B ไม่ผ่าน 

25 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 26.35 30.00 22.30 78.65 B ไม่ผ่าน 

26 โรงเรียนบ้านดู่ลาด 28.30 28.78 18.60 75.68 B ไม่ผ่าน 

27 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 29.53 30.00 16.14 75.67 B ไม่ผ่าน 

28 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 24.62 24.83 24.51 73.96 C ไม่ผ่าน 

29 โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง 29.44 28.07 15.13 72.64 C ไม่ผ่าน 

30 โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญโนนสวรรค์ 26.58 26.86 19.18 72.62 C ไม่ผ่าน 

31 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 29.86 29.86 5.94 65.66 C ไม่ผ่าน 

32 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 28.40 29.71 5.18 63.29 D ไม่ผ่าน 

33 โรงเรียนบ้านดอนฮี 26.13 28.47 8.01 62.61 D ไม่ผ่าน 

34 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 26.84 27.90 3.69 58.43 D ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ 

 ผลการประเมินในระดับผ่าน พิจารณาจากคะแนน ตั้งแต่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย

และตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ภาคผนวก  ค 
รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

     โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 

                           (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
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เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 
กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
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(ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 

 

 

 

 
กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
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รายชื่อคณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

๑. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
2. นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 
คณะท างาน 

๑. นางสมจิตต์  รวมแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
2. นางรัชฎาภรณ์  สามารถ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
3. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
4. นางศิรินภา  ศรีสุข  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
5. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
6. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศร ี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
7. นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
8. นายภูริช  รอดวินิจ  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
9. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
๑0. นางกัญจนภรณ์  การัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
  

ผู้จัดท า 
๑. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
๒. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

ผู้ออกแบบปก 
นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 


