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บทที่ 1  
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการ ส่งเสริมการบริหาร ราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้
ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
ตลอดจนการยกระดับหน่วยงาานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง ระบบคุณธรรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม 
ค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงานภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้กำหนดเป็น 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบาย
เฉพาะในข้อ 5 การบริหารการปฏิบัติ ราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสำคัญกับการ บูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานใน สังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาค ประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 5 เร่งสร้างระบบ ให้
โรงเรียนบ้านปราสาทเป็นองค์กรที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกำหนดให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถี
แบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบปลอดอบายมุขมีการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ใน
ปีงบประมาณ 2557 ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ป.ป.ช.) มีนโยบายขยายผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต” และขยายผลการดำเนินงานจากโรงเรียนลงสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นเขตสุจริตนำร่อง จำนวน 10 เขตทั่วประเทศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 3 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษานำร่องตามโครงการเขตสุจริตจากสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะ การคิด มีวินัย  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และจิตสาธารณะ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น แบบอย่าง มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ มีการ



 
 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมายและกิจกรรมที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

ในปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านปราสาทให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ การยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัยเรื่อง  แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา เครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นซึ่งจากการวิจัยได้สังเคราะห์ ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบ
กับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่ เกี่ยวข้องทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งนี้มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบท
แวดล้อมที่เก่ียวข้อง กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยง ที่จะเกิดการทุจริตที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความ 
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยใน ระยะยาว
ได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่   

2. การใช้งบประมาณ   
3. การใช้อำนาจ   
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ   
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
6. คุณภาพการดำเนินงาน   
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน   
9. การเปิดเผยข้อมูล   
10. การป้องกันการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท     

ที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใส 
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เป้าหมาย   
1. เชิงปริมาณ    
1.1 บุคลากรโรงเรียนบ้านปราสาท ทุกคน จำนวน 22 คน    
1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาท   
2.  เชิงคุณภาพ    
2.1 บุคลากรโรงเรียนบ้านปราสาท ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน     
2.2 โรงเรียนบ้านปราสาท นำผลการปรับปรุงพัฒนามาใช้ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านปราสาท มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน มีความรัก สามัคคี และ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามรูปแบบการพัฒนาเขตพ้ืนที่สุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับไปสู่เขตพ้ืนที่สุจริต
อย่างยั่งยืน  

2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
3. ผลความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านปราสาท เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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บทที่ 2 
การดำเนินงาน 

 
 จากวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโรงเรียนบ้านปราสาท ได้ดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการมี

ส่วนร่วมของผู้อำนวยการโดยขอนำเสนอใน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและภาวะผู้นำของ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปราสาท ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงงานของโรงเรียนบ้านปราสาท รายละเอียด
ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 

นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าปราสาท  ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้มีวินัยในตนเองปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม กรอบศีลธรรม กฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและแบบแผนอันดีงามของสังคม รักษาและ เสริมสรา้งวินัยในตำแหน่ง
หน้าที่ราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและ ผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีน้ำใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
องค์กรและชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร มีความ ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และขยายผลต่อบุคลากรในองค์กร 
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร อย่างเคร่งครัด  ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและ ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้
แนวคิดในการปฏิบัติงาน คือ ถูก ชอบ กรอบ เวลา ยึดมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพโดยให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่ำงสม่ำเสมอ มีความอุตสาหะ ขยัน 
อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเป็น
แบบอย่งาต่อบุคลากรทั่วไป โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและขยายผล
ส่งเสริม สนับสนุนลงสู่บุคลากรในสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ อีกทั้งยังเสริมสร้าง
และปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคมผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมใน โครงการคุณธรรมนำชีวิตน้อม นำ
ศาสตร์พระราชาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีวิถีพอเพียงในสถานศึกษา  กิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ที่เน้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการออม การประหยัด  เป็นผู้นำในการ



 
 

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม รักษาและยึดมั่น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยโดยเป็นต้นแบบ 
และส่งเสริมให้บุคลากรให้อนุรักษ์การแต่งกาย ด้วยชุดผ้าไทย เป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน  

 
2. ดา้นความรู้ความสามารถเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้    

2.1 การบริหารงานทั่วไป ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ได้ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเครือข่ายเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น กลุ่มไลน์ภารกิจต่าง ๆ เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านปราสาท  และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาของผู้เกี่ยวข้องมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายจุดเน้นใน
การดำเนินงานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียนบ้านปราสาทส่งผลต่อกรรขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำแผนงาน โครงการไปใช้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลา และเป้าหมายที่    
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานงาน ในการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบของเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา และมีแผน เครื่องมือ มีการมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร มีกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การใช้ QR Code ในการจัดเก็บข้อมูล และการสร้างคลังความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน และนำมาใช้ในการพัฒนา
วิชาการและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และ
นำไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และมีการประเมินการใช้หลักสูตร จัดหา พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน ครู และชุมชน ส่งเสริมโรงเรียนให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทาง
การศึกษาจัดทำรายงานพัฒนาตนเองและส่งเสริม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบประเมินตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา และนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

2.3 การบริหารงานบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัย มีแผน
อัตรากำลัง มีข้อมูลสารสนเทศ ID Plan ความต้องการพัฒนาของบุคคลเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา      
มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลารตามแผนและมี
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การติดตามผลการพัฒนาเพ่ือนำผลมาใช้ในกรปรับปรุงพัฒนาต่อไป มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาต่อ มีการให้ความรู้ 
แนะนำ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ความรู้ทางกลุ่มไลน์  ให้ความรู้ในการ
ประชุมบุคลากร  

2.4 การบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ มีแผนบริหารงบประมาณ มีการจัดระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณตามแผน มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมสลิปเงินเดือน โปรแกรมเขียนเช็ค เป็นต้น มีการทำ
รายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน และมีระบบตรวจสอบภายใน มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการจัดซื้อจัดหาเป็นไป
ตามระเบียบตรงกับความต้องการและจำเป็น มีการบำรุงรักษาทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี มีการจำหนา่ยพัสดุและมีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา  มีการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ศึกษาความรู้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น รวบรวมองค์ความรู้ที่
สำคัญเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และวิชาชีพให้มี ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กรและภายนอก หน่วยงาน  เช่น การเป็นวิทยากร  เป็นกรรมการ 
คณะทำงานในการประชุมสัมมนา และพัฒนาองค์กร เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการและองค์กร
อย่างต่อเนื่องจนมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 
 
ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงงานของโรงเรียนบ้านปราสาท 
  นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนบ้านปราสาทอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และบริหารจัดการของโรงเรียน         
บ้านปราสาท  จนสามารถแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างคุณภาพของสถานศึกษาให้เกิดความ
ทัดเทียม และสนองความต้องการของสถานศึกษา สนองความต้องการของชุมชนและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป  
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บทที่  3  
ผลการดำเนินงาน 

  ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านปราสาท ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะทำงาน 
 

1. นางสุพิชชา   ไพศาลสุวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียน   
2. นางพรพิมาล   แก้วธรรม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
3. นางฤภาภัค   รัตนพันธ์   ครู/ ชำนาญการพิเศษ   
4. นายชัยวัฒน์ ประโลม    ครู  
5. นางนวลจันทร์   จันดาบุตร   ครู/ ชำนาญการพิเศษ   
6. นายวีระพงษ์   เดชพันธ์   ครู/ ชำนาญการ    
7. นางเดชา   เสียงเพราะ   ครู/ ชำนาญการ   
8. นางยุภาพร   คงปัญญา   ครู/ ชำนาญการ   
9. นางสาวเมธาวี   ทองพา   ครู   
10. นางสาวนิตยา   ใจธรรม   ครู    
11. นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง   ครู   
12. นางสาวเสาวภา โคมชัย  ครผูู้ช่วย 
13. นายสุวิทย์ พันธ์เพชร   ครู    
14. นางสาวเกวลี   ด้วงนิล   ครู    
15. นางสาวทัศนีย์   สมศรี   ครู   
16. นายศิฑา   เทภูเขียว    ครู   
17. นางสาววัลลภา   ภักดี   ครู   
18. นางสาวสุนทรีย์   สุพรรณ   พนักงานราชการ   
19. นางสาวเทวี   จันทร์นัน   พนักงานราชการ   
20. นายสุวิทย์ พันธ์เพชร   คร ู 
21. นางสาวผ่องศรี   จันทร์สุข   ครูธุรการ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


