
 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการคนรุ่นใหมต่้านภัยทุจริต 

ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ๒๕๖๒ 

โรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค์ 
 

 

 

 

 

โครงการคนรุ่นใหมต่้านภัยทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค์ 
อ าเภอเมือง  จังหวดัยโสธร 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต ๒๘ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์    อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 
ท่ี       /๒๕๖๓ วันท่ี    ๓๑    มีนาคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานโครงการคนรุน่ใหม่ต้านภัยทุจริต 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 ข้าพเจ้านายเกรียง  ลาดี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการคนรุ่นใหม่

ต้านภัยทุจริตตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ชุมชน รู้ถึงผลเสียหายความ
รุนแรงของปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกนัสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. เพื่อปลูกจิตสํานึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชุมชน ในการร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต 

บัดนี้ โครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยการทุจริต ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามแบบรายงาน
การดําเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ลงช่ือ 
         (นายเกรียง  ลาดี) 
             ผู้รายงาน     
          
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ         

       (นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 



       ค าน า 
 
              รายงานการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องการกับการดําเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การ
ดําเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดําเนินงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ การสรุปผลความสําเร็จและ
ความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนําข้อมูลสําหรับการวางแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน
ศิลาทองพิทยาสรรค์ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสําหรับ
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความ
เช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 

  

 

                     นายเกรียง  ลาดี 
                       ๓๑ / มีนาคม /๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

หน้า 
บันทึกข้อความ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม         ๑ 
คํานํา              ๒ 
สารบัญ              ๓ 
แบบรายงานการดําเนินงานโครงการ          ๔ 
ภาคผนวก             ๕ 

- ประมวลภาพการดําเนินงาน 
- คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.  ชื่อโครงการ  
๒.  สนองยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สพม.เขต ๒๘ 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ๑   
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ     นายเกรียง  ลาดี 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานบริหารท่ัวไป 

กลุ่มบริหาร        งานบริหารท่ัวไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ชุมชน รู้ถึงผลเสียหายความ

รุนแรงของปญัหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และร่วมกนัสร้างสังคมท่ีไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. เพื่อปลูกจิตสํานึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชน
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชุมชน ในการร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต 
๖. เป้าหมาย 
    ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              ๑. คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
    ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              ๑. คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู้และเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล 
และเห็นคุณค่าแห่งความดีทุกคน              
             ๒. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนมีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี รังเกียจ 
คนโกง 
             ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการป้องกันการทุจริต 

๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสาํเร็จ  ค่าเป้าหมาย (%)  
วิธีวัดและ
ประเมินผล  

เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลติ (OUT PUTS) 
๑. คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจ แนวทางการดําเนินงานโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริตด้วยความเต็มใจ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

-การสอบถาม 
-การสอบถาม 

-แบบสอบถาม 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (OUT COMES ) 
๑.นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตว ์อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
๒. โรงเรียนมีระบบงาน และวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มี
การจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๘๐ 
๘๐ 

-การทดสอบ 
-การสอบถาม 
-การทดสอบ 
-การสอบถาม 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 



๘. การด าเนินงาน 
          การดาํเนินงานโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต ประกอบด้วยกิจกรรม จํานวน 4. กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมมีการดําเนินงานดังนี ้
 1. กิจกรรม ปลูกจิตสํานึกสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรมคือ การ
อบรมครูและบุคลากร เพื่อปรับฐานความคิดและสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 20 คน 
 2. กิจกรรม สร้างเครือข่ายต้านทุจริต เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัดการประชุม
ช้ีแจงบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ป้องกันการทุจริต โดยจัดขึ้น เมื่อวันท่ี 23  กรกฎาคม  2563 ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน 45 คน 
 3. กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ ครูเวรประจําวันอบรมหน้าเสาธงในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
โดยจัดขึ้น เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 – 6 มีนาคม  2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 212 คน 
 4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ในการป้องกันการทุจริต 
เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดให้มีกิจกรรมการอบรมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  ๒๙  คน 
๙. ผลส าเร็จของโครงการ 
๙.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ค่าเป้าหมาย (%)  
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลติ (OUT PUTS) 
๑. คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจ แนวทางการดําเนินงานของโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริตด้วยความเต็มใจ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

-การสอบถาม 
-การสอบถาม 

-แบบสอบถาม 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (OUT COMES ) 
๑.นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  
ซื่อสัตว ์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
๒. โรงเรียนมีระบบงาน และวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอด 
อบายมุข มีการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๘๐ 
๘๐ 

-การทดสอบ 
-การสอบถาม 
-การทดสอบ 
-การสอบถาม 

-แบบทดสอบ 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 

 
๙.๒  สรุปผลสําเร็จของโครงการ 
            ผลสําเร็จของโครงการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ % 
๑๐.  งบประมาณ 
      ๑๐.๑ ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 
                                       (  ) เงินระดมทรัพยากร 
                                       (  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
                                       (  ) เงินอื่นๆ ................................................................................................. 



๑๐.๒ การใช้งบประมาณ 
๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  ๒,๐๐๐.  บาท 
๒. งบประมาณท่ีใช้ไป   ๒,๐๐๐ บาท 
๓. งบประมาณคงเหลือ       -  บาท 
๑๒. สรุปในภาพรวม 

จากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตพบว่าในการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 
๑. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู้เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผม  
มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี และรังเกียจคนโกง 
๒. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
๒.จุดควรพัฒนาของโครงการ 
๑. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการให้มากขึ้น 
๓. เสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
๑. ควรดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีส่วนร่วมทุกคน 
๓. วัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงานยังไมพ่อเพียง 
๑๒. สรุปในภาพรวม 
จากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตพบว่าในการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการ 
    ๑. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู้เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผม  
มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี และรังเกียจคนโกง 
    ๒. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
๒.จุดควรพัฒนาของโครงการ 
   ๑. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการให้มากขึ้น 
๓. เสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
   ๑. ควรดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีส่วนร่วมทุกคน 
   ๓. วัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงานยังไม่พอเพียง 
 
 
      ลงช่ือ 
         (นายเกรียง  ลาดี) 
             ผู้รายงาน     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ประมวลภาพการด าเนนิงาน 

โครงการคนรุน่ใหม่ต้านภัยทุจรติ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

ท่ี  ๑๐๑ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 

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

  ด้วยโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ได้จัดท าโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในและปลูกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมอาคาร

ศิลาธรรม โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ีดี  จึงแต่งต้ังบุคลากรด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑) นายอุทัย  สุภาพัฒน ์          ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวมยุรี  มีแก้ว          ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓) นายสุริยันต์  แก้วพวง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 

๔) นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯกรรมการ 

๕) นางสาวภคพร  ผงทอง        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๖) นางเกียรตสุิดา  สุดชาฎา        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๗) นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์           หัวหน้างานวัดผลประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่    อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการ  ตลอดจนให้ค าปรึกษา  แนะน า   

ในการด าเนินงานครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑) นายเกรียง  ลาดี   ครูผู้ช่วย     ประธานกรรมการ 

๒) นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา  ครูช านาญการ     รองประธานกรรมการ 

๓) นางกฤษณา  ชูรัตน์   ครูช านาญการ     กรรมการ 

๔) นางกาญจนา  โทขันธ์   ครูช านาญการ     กรรมการ 

๕) นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ  พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้าที่  ด าเนินงานโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต เป็นวิทยากร ติดต่อประสานงาน และดูแลการ

ด าเนินงานตลอดโครงการ 

    ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
๑) นายสุริยันต์  แก้วพวง  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวมยุรี  มีแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓) นายนพดล  ภูพานทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔) นางสาวกองกานต์  แก้วแกมค า ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕) นายศิริพงษ์  เสลวาปีนุสรณ์  ครูผู้ทรงคุณค่า  กรรมการ 
๖) นายเล็ก  พรานป่า   นักการภารโรง  กรรมการ 
๗) นายปรีชา  ภาคแก้ว     ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    จัดเตรียมสถานท่ี โดยใช้ห้องประชุมอาคารศิลาธรรม และจัดให้มีท่ีนั่งส าหรับ 

คณะครเูข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต ให้มีความพร้อม ดูแลห้องน้ าให้เพียงพอและสะอาดต่อการ

ให้บริการผู้เข้าร่วมอบรม และจัดท าป้ายโครงการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
๑) นายเกรียง  ลาดี   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
๒) นายเดชากุล  ใจหาญ   ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
๓) นายเสถียร  คูณสุข   นักการภารโรง  กรรมการ 
๔) นายณัฐพงษ์  สายหยุด  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบในการด าเนินการและ 

บันทึกภาพตลอดโครงการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  ประกอบด้วย 
๑)  นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ ์  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

๒)  นางสาวสุวิมล  พันสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓) นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่    จัดเตรียมก าหนดการในการด าเนินโครงการ  ล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานตาม 

โครงการ  และเป็นพิธีกรในการด าเนินงานตลอดโครงการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓) นางเอ็มอร  ฝากเซียงซา  ครู   กรรมการ 



๔) นางสาวจิรกาญจน์  ล าเหลือ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕) นางสาวนิยม  ภาเรือง  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  จัดเก็บเอกสาร 

หลักฐานในการด าเนินโครงการ และประสานงานส่งใช้ในการด าเนินโครงการ 

๖. คณะกรรมการปฏิคม  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวภคพร  ผงทอง  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวจิรกาญจน์  ล าเหลือ  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวสิริกาญจน์  ดวงสวัสด์ิ  พนักงานราชการ(ครู) กรรมการ 
๔) นางสาววาลิตา  วามะลุน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    ด าเนินการจัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องด่ืมให้กับผู้เข้าร่วม 

โครงการ  ให้เพียงพอและเหมาะสม 

๗. คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย    
๑) นางกาญจนา  โทขันธ์   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเอ็มอร  ฝากเซียงซา  ครู   รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์  ครู   กรรมการ 
๔) นายอนุวัฒน์  ชัยพงษ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕) นายณัฐพงษ์  สายหยุด  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และน าผลท่ีได้มาสรุปรายงานและ 

จัดท าเป็นรูปเล่ม  เพื่อเสนอรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ  ด้วยความอุตสาหะให้เกิดผลดีต่อ

นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 

           ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

 

 

(นายอุทัย  สุภาพัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  

 



 
 
 
 

กิจกรรม ปลูกจิตส านึกสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

กิจกรรม สร้างเครือข่ายต้านทุจริต 
 

 
 



 
 


