
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด ำเนินการป้องกันการทุจริตประจ ำปี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อแผนงำน โครงกำรพิเศษ 

ชื่อโครงกำร โรงเรียนสุจริต  ปีกำรศึกษำ 2564 

 สนับสนุนพันธกิจของสพป.กทม.   ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 

     ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลักของคนไทย 12  

     ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สนับสนุนกลยุทธ์ของ โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

     และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจ  ข้อที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ตอบสนองมำตรฐำนสมศ.(รอบ 4) :  ด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 
     ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 5 คร/ูอาจารย์เป็นคนดี 
     มีความสามารถ 

 หัวหน้ำโครงกำร     นายเอกพล อิสระพันธ์ 

 ลักษณะโครงกำร     ใหม ่  ต่อเนื่อง  

1. หลักกำรและเหตุผล 
   การคอรัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปราม
และรณรงค์เพ่ือป้องกันคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายภาคส่วนชุมนุมรวมกลุ่มต่อต้านเรียกร้องและ
กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง ขณะเดียวกันเมื่อมีการส ารวจทัศนคติของประชาชนไทยต่อ
ปัญหาการทุจริตพบว่า ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น  หากท าให้ประเทศชาติรุ่งเรือง
ประชาชนอยู่ดีกินดี จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามวิถี
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” สพฐ. , 2555.) 
   จากข้อมูลข้างต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)                           
มียุทธศาสตร์ในการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส มีระบบตรวจสอบ และการรับผิดชอบ
ที่รัดกุมโดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล น าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ
บริหารราชการให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน  พัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้ง
ระบบให้เป็นประชาธิปไตยของประชาชน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่า การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือ
สร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ มุ่งสร้างคนเก่ง คนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มี



เสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่อง
การทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ              
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้มอบหมายให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือ
เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติเพ่ือสร้างเจตคติให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
พร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
และมีความต่อเนื่อง  

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและสามารถเป็นแบบอย่างได้ อีกทั้งมี
การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)การด าเนินงานใน
โครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ)   ให้กับนักเรียน  

ในปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)ได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมในโครงการเพื่อให้มีความเหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการได้รับการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งทุกกิจกรรมที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนสุจริตนั้นมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความสุจริตของนักเรียน เพ่ือจะได้เติบโตไปเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ                   
มีจิตสาธารณะ 
   2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ  
   2.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการสร้างสังคมแห่งความ
สุจริตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
   3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100 



   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์
อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2564 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการ ร้อยละ 100 
   3.1.3 ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ร้อยละ 80  
  
 3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ อยู่ในระดับ ดี-ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

3.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์
อนุสรณ์)ปีการศึกษา 2564 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการ อยู่ในระดับ มาก-มากที่สุด 

3.2.3 เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งความสุจริตอย่าง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมอยู่ในระดับ มาก-มากที่สุด 

3.3 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
3.3.1 คุณลักษณะความสุจริตของนักเรียน 
3.3.2 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการโรงเรียน

สุจริตของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.3.3 ความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน 
 

4. กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน  

วัน เดือน ปี กิจกรรมและรำยละเอียดพอสังเขป ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1-5 พ.ค. 2564 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 5 วัน 

300 
ครเูอกพล 

16-19 พ.ค. 
2564 

แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4 วัน คณะกรรมการ 

ตลอดปีการศึกษา 

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะควำมสุจริต 5 
ประกำร 

 4,500 คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : ทักษะ
กระบวนกำรคิด 
- “สมุดบันทึกความดี” 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
500 

 
ประธานสภา

นักเรียน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : มีวินัย 
- “ระเบียบวินัยสร้างคนดี” โดยมุ่งเน้นการมีวินัย 
ดังนี้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
500 

 
 

ครภูัสสรนันทน์ 



 
4. กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

1. การมาโรงเรียนทันเวลา 
2. การเข้าแถวและเดินแถวให้เป็น

ระเบียบ 
3. การแต่งกายตามระเบียบ 
4. การรับประทานอาหารให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ครเูอกพล 
ครเูอกพล 
ครวูรทัศน์ 

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต 
- “ของหายได้คืน”  

ตลอดปี
การศึกษา 

 
500 

 
นางสาวมรกต 

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : อยู่อย่ำง
พอเพียง 
-  “รวมพลังหนูน้อยหัวใจพอเพียง” ซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ออมเงินวันนี้มีใช้วันหน้า 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 
 

500 

 
 
 

ครศูวิตา  

2. รู้คุณค่าของเงิน (บันทึกรายรับ
รายจ่าย) 

500 
ครศูวิตา 

3. สะสางสร้างเงิน (ธนาคารขยะ) 500 ครเูอกพล 

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : จิตสำธำรณะ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญ 
- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
1,000 
500 

 
ครเูอกพล 
ครสูิริพันธ์ 

วัน เดือน ปี  กิจกรรมและรำยละเอียดพอสังเขป ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ในโครงกำร ตลอดปี 16,000 คณะกรรมการ 

สิงหาคม 2564 อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ความสุจริต และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1 วัน 10,000 คณะกรรมการ 

26 มิ.ย. 2564 - เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต 1 วัน 2,000 ครูเอกพล 
7-8 ธ.ค. 2564 - กิจกรรมนิทรรศการต่อต้านทุจริต 2 วัน 2,000 ครนูพรัตน์ 
ปีการศึกษาละ 

1 -2 ฉบับ 
- บริการทางวิชาการโดยจัดท าวารสารโรงเรียน
สุจริต 

ก่อนปิด
เทอม 

2,000 ครวูรทัศน์ 

 
กิจกรรมตำมแผนงำนของส ำนักพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

26,000 คณะกรรมการ 



 
5.  ปฏิทินปฏิบัติงำน 

                        
ระยะเวลำ        
                             
กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 2564 
มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

1. เขียนโครงการ              
2. ขออนุมัติโครงการ              
3. ประชุมวางแผนโครงการ              
4. แ ต่ งตั้ งคณ ะกรรม การ
ด าเนินการ 

             

4.  ด าเนินการจัดกิจกรรม
และและอบรมตามก าหนด 

             

5.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม              
6.  ประเมินผล  สรุป รายงาน
ตามปีงบประมาณ 

             

7. รายงานผลโครงการ              

 

 

ตลอดปีการศึกษา การประสานงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 

ตลอดปี 1,000 ครเูอกพล 

ก.ค.-ส.ค.2564 ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน” ให้โรงเรียน
เครือข่าย 

1 วัน 10,000 ครภูัสสรนันทน์ 

ก.ค.-ส.ค.2564 อบรมอนุกรรมการป้องกันการอบรมอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียน
ในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ให้โรงเรียน
เครือข่าย 

1 วัน 5,000 ครเูอกพล 

ก.ค.-ส.ค.2564 การอบรมอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ให้
โรงเรียนเครือข่าย 

1 วัน 5,000 ครเูอกพล 

ตลอดปีการศึกษา บริษัทสร้างการดี ตลอดปี 5,000 ครูยุพิน 
รวมงบประมำณ 47,300  



6. งบประมำณ 
 6.1 เงินงบประมาณ   ......25,000........   บาท 6.2 เงินนอกงบประมาณ     ......22,300........   บาท 
               รวม  ...... 47,300.......   บำท 
 
7.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)และชุมชนใกล้เคียง 
 
8. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล  
 
ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต               

อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินพฤติกรรม 

โ ด ย ค รู ป ร ะ จ า ชั้ น 
ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเมินตนเอง 

1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะความสุจริต 
๕ ประการ 

- การวิเคราะห์รายงาน 
- การสอบถาม 
- การประเมินบุคคลต้นแบบ 

- ร า ย ง า น ก า ร ด า เนิ น
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

3 เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งความสุจริตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

- การวิเคราะห์รายงาน 
- การสอบถาม 

- ร า ย ง า น ก า ร ด า เนิ น
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ 
 3. เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งความสุจริตอย่างยั่งยืนและเป็น
รูปธรรม  
 
 
 
 
 



 
 ลงชื่อ                              หัวหน้าโครงการ                   ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ   
 
   (นายเอกพล อิสระพันธ์)                              (นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย) 
ต าแหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ต าแหน่ง ครู คศ.3  ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ 
       
 
   ลงชื่อ                                ผู้อนุมัตโิครงการ                 
                   ( นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์ ) 
                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 
 



 
สรุปโครงกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

   โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) 
        ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 
ชื่อโครงกำร    โรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงกำร   โครงการพิเศษ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกพล อิสระพันธ์ 
กลุ่มบริหำรที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพภำยใน 
มำตรฐำนที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มำตรฐำนที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   

 กลยุทธ์ที่ 2        พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
รำยช่ือผู้ร่วมโครงกำร 

 
๑. นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย   หัวหน้างานวิชาการ 
๓. นายเอกพล อิสระพันธ์   หัวหน้าโครงการ 
๔. นางสุรี ศรีสวัสดิ ์   หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
๕. นางสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นหอม  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๖. นางณัฐพร  วิกรัยไพศาล  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๗. นางสงวนศิล จันทะคุณ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๘. นายวรทัศน์  หวังวรวุฒิสกุล  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๙. นางยุพิน  ศุภกรพงศ์สิริ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๑๐. คณะครูทุกคน 
๑๑. นักเรียนทุกคน 

 



 

 
 

 
 

บันทึกข้อควำม 
 
ส่วนรำชกำร โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
ที…่………………….……………………………………… วันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 

ตามที่ข้าพเจ้านายเอกพล อิสระพันธ์ และคณะท างาน ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินการปฏิบัติงาน
ในโครงการโรงเรียนสุจริต  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ข้าพเจ้าและคณะท างาน   ได้ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  ส ารวจความต้องการ 
๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๓. มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๕. ติดตามประเมินผล 
๖. รายงานผลโครงการ/เสนอแนะการน าไปแก้ไขปรับปรุง 
๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 

  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและให้ความเห็นชอบ 

 
ลงชื่อ ……………………………. 

       (นายเอกพล อิสระพันธ์) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ทราบ 
     เห็นชอบ         ด าเนินการ……………………………  

 
 

(นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  



สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) สพป.กทม. 
 

งำน/โครงกำร ระยะเวลำ ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
โครงการโรงเรียนสุจริต ๑ ปีการศึกษา   โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนา

นนท์อนุสรณ์)การด าเนินงานใน
โครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในโครงการ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ 
(ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ)   ให้กับนักเรียน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
ควำมสุจริต 5 ประกำร 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : 
ทักษะกระบวนกำรคิด 
- “สมุดบันทึกความดี” 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : มี
วินัย 
- “ระเบียบวินัยสร้างคนดี” โดย
มุ่งเน้นการมีวินัย ดังนี้ 

1. การมาโรงเรียน
ทันเวลา 

2. การเข้าแถวและเดิน
แถวให้เป็นระเบียบ 

3. การแต่งกายตาม
ระเบียบ 

การรับประทานอาหารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : 
ซื่อสัตย์สุจริต 
- “ของหายได้คืน” 

- - 



กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : 
อยู่อย่ำงพอเพียง 
-  “รวมพลังหนูน้อยหัวใจพอเพียง” 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
1. ออมเงินวันนี้มีใช้วันหน้า 
2. รู้คุณค่าของเงิน (บันทึกรายรับ
รายจ่าย) 
3. สะสางสร้างเงิน (ธนาคารขยะ) 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ : 
จิตสำธำรณะ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในวัน
ส าคัญ 
- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
กิจกรรมอ่ืนๆ ในโครงกำร 
อบรมพัฒนาข้าราชการครูเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะความสุจริต และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
- เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต 
- กิจกรรมนิทรรศการต่อต้านทุจริต 
- บริการทางวิชาการโดยจัดท า
วารสารโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมตำมแผนงำนของส ำนัก
พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
การประสานงานร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน” ให้
โรงเรียนเครือข่าย 
อบรมอนุกรรมการป้องกันการ
อบรมอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับ
โรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน) ให้โรงเรียนเครือข่าย 
การอบรมอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับ



นักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ให้
โรงเรียนเครือข่าย 
บริษัทสร้างการดี 

 
 
 

        ลงชื่อ ………………………………………… 
            (นายเอพล อิสระพันธ์) 

         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

โครงกำรโรงเรียนสุจริต  ผู้รับผิดชอบ นำยเอกพล อิสระพันธ์ 

 ที่ ผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำร 
      เกณฑ์ควำมพึงพอใจ หมำย 

เหตุ  ๕  ๔  ๓  ๒  ๑ 

๑. 

ผลที่นักเรียนได้รับ 
๑.๑ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 

 
 

     

๑.๒ นักเรียนมีวินัย      
๑.๓ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต      
๑.๔ นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง      
๑.๕ นักเรียนมีจิตสาธารณะ      

 ๒. 

ผลทีโ่รงเรียนได้รับ 
๒.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา 
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ 

 
 

     

๒.๒ มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติ      
๒.๓ ชว่ยส่งเสริมในการปฏิบัติงานให้มีความเจริญก้าวหน้า      
๒.๔ ชื่อเสียงของโรงเรียน และคณะครูเป็นที่ยอมรับของชุมชน      
๒.๕ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ชุมชนและคณะครู      

 ๓. 

ผลที่ชุมชนได้รับ       
๓.๑ ชุมชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อโรงเรียน      
๓.๒ เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งความ
สุจริตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  

     

๓.๓ ชุมชนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและด้านงบประมาณ      
๓.๔ ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน      
๓.๕ ชุมชนมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของนักเรียน      

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๗๐ ๔       ๗๔ 
เฉลี่ย ๙๘.๖๗ 

 
  

ลงชื่อ …………………………. 
   (นายเอกพล อิสระพันธ์) 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบก ำกับติดตำมและนิเทศโครงกำร 
โครงกำร   โรงเรียนสุจริต 
แผนงำน   คุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นายเอกพล อิสระพันธ์   
นิเทศติดตำม เมื่อวันที่ ……๑๐…..  เดือน…กันยายน..พ.ศ.…๒๕๖๔ 

รำยกำร ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

หลักกำรและเหตุผล 
     ๑.  มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน 
     ๒.  มีความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร 

 
 

     

      

วัตถุประสงค์ 
    ๑.  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  
    ๒.  ระบุสิ่งที่ต้องการชัดเจน 

 
 

     

      

เป้ำหมำย 
    ๑.  ระบุสิ่งที่ต้องการทั้งปริมาณและคุณค่า 
    ๒.  สามารถตรวจรับและประเมินผลได้ 

 
 

     

      

กิจกรรม 
    ๑.  ก าหนดไว้ชัดเจนจนสามารถปฏิบัติงานได้ 
    ๒.  ทุกกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    ๓.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 
 

     

      

      

งบประมำณ 
   ๑.  ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน 
   ๒.  ก าหนดค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกิจกรรม 

 
 

 
 

    

      

ประเมินผล 
   ๑.  มีเครื่องมือระบุไว้ชัดเจน 
   ๒. มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

    

      
คะแนน ๖๐ ๔     

รวมคะแนน     ๖๔ 
เฉลี่ย ๙๘.๔๖ 

สรุปผลกำรประเมิน 
 จากการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต 
ได้คะแนนรวม ๙๘.๔๖ คะแนน    มีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
ผลกำรประเมิน     ผ่าน         ไม่ผ่าน       ควรปรับปรุง 
         



 
 
ลงช่ือ ………………………..………. 

           (นายเอกพล อิสระพันธ์) ผู้นิเทศ/ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 

ชื่อโครงกำร  โรงเรียนสุจริต 
แผนงำน           คุณภาพผู้เรียน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     เริ่ม ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สิน้สุด  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
รำยงำนครั้งที่    ๑  วันที่  ๕  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กำรด ำเนินงำน 

 
รายการกิจกรรม 
ของงาน/โครงการ 

การด าเนินการ ผลการเปรียบเทียบ  
ค่าใช้จ่าย เสร็จแล้ว ก าลัง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
วางแผนโครงการ         
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน        
ประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 
1 ครั้ง 

       

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
1. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะควำมสุจริต 5 
ประกำร 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ : ทักษะ
กระบวนกำรคิด 
3. กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ : มีวินัย 
4. กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต 
5. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ : อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ : จิตสำธำรณะ 
7. กิจกรรมอ่ืนๆ ในโครงกำร 
8. กิจกรรมตำมแผนงำนของ
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สรุปรายงานผลโครงการ        
 
 



 
 
ควำมเห็นของหัวหน้ำแผนงำน/ผู้ประเมิน   ควำมเห็นของผู้บริหำรโรงเรียน 
................…………………………………………..         …………………………….............………………. 
................…………………………………………..   …………………………….............………………. 
................…………………………………………..   …………………………….............………………. 
 
       ลงชื่อ ……………………………           ลงชื่อ…………………………… 

       (นายเอกพล อิสระพันธ์)                          (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์) 
   ผู้รายงาน/ประเมินโครงการ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
        ๕/ตุลาคม/๒๕๖๔                              ๑๐ /ตุลาคม/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 

ชื่อโครงกำร  โรงเรียนสุจริต 
แผนงำน           คุณภาพผู้เรียน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     เริ่ม ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สิน้สุด  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
รำยงำนครั้งที่    ๒  วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กำรด ำเนินงำน 

 
รายการกิจกรรม 
ของงาน/โครงการ 

การด าเนินการ ผลการเปรียบเทียบ  
ค่าใช้จ่าย เสร็จแล้ว ก าลัง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย 
วางแผนโครงการ         
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน        
ประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 
1 ครั้ง 

       

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
1. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะควำมสุจริต 5 
ประกำร 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ : ทักษะ
กระบวนกำรคิด 
3. กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ : มีวินัย 
4. กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต 
5. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ : อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะ : จิตสำธำรณะ 
7. กิจกรรมอ่ืนๆ ในโครงกำร 
8. กิจกรรมตำมแผนงำนของ
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สรุปรายงานผลโครงการ        
 
 



ควำมเห็นของหัวหน้ำแผนงำน/ผู้ประเมิน               ควำมเห็นของผู้บริหำรโรงเรียน 
................…………………………………………..   …………………………….............………………. 
................…………………………………………..   …………………………….............………………. 
................…………………………………………..   …………………………….............………………. 
 

 
       ลงชื่อ …………………………           ลงชื่อ…………………………… 

       (นายเอกพล อิสระพันธ์)                                        (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์)    
ผู้รายงาน/ประเมินโครงการ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
       ๒๑ /มีนาคม/๒๕๖๕                             ๒๗ /มนีาคม/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินโครงกำร 
ชื่อโครงกำร  โรงเรียนสุจริต 
แผนงำน          คุณภาพผู้เรียน 

     ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายเอกพล อิสระพันธ์    ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ประเมินครั้งที่  ๑  วันที่  ๕  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 
มี 

 
ไม่มี 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ ดีเยี่ยม 

(5) 
ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 มีแผนงาน/โครงการ/คณะกรรมการ
ด าเนินงานชัดเจนและเหมาะสม 

        

2 มีความสอดคล้องต่อความต้องการของ
โรงเรียนและผู้เรียน  

        

3 ระบุเกณฑ์ความส าเร็จ(ตัวชี้วัด)/ระยะเวลา
ชัดเจน 

        

4 ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจน/สามารถปฏิบัติได้ 
(มีความเป็นไปได้) 

        

5 ระบุวิธีประเมินผลชัดเจน         
6 นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม         
7 ความเหมาะสมและสอดคล้องของ

ค่าใช้จ่าย 
        

8 ความก้าวหน้าของโครงการ         
9 ความร่วมมือของผู้ร่วมโครงการ         

1๐ มีการนิเทศก ากับติดตาม         
 คะแนนที่ได้ ๔๐ ๘     
 รวมคะแนน         ๔๘ ร้อยละ 

๙๖.๐๐ 
 
สรุปผลกำรประเมิน        การด าเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (๒๒ –  ๓๐   คะแนน) 

 ควรปรับปรุงโครงการ                    (๑๕ –  ๒๑   คะแนน) 
 ควรยุติโครงการ                          (๑๔  คะแนนลงมา) 

 
      ลงช่ือ …………….................……….  ผู้ประเมิน 
           (นางสาวประภาพร  สุทธิประภา)  
 



แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

 
ชื่อผู้ประเมิน..............................………………………………………………………………….. 

 
โรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมพอใจ  
หมำยเหตุ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

 

๖. 

๗. 

๘. 

 

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน 

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

ได้รับมอบหมายงานที่ถนัด 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

มีการกระจายอ านาจและแบ่งหน้าที่ 

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

มีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วถึง 

มีอิสระในทางความคิด 

แผนงานส่งผลการพัฒนาไปที่นักเรียน 

      

      

      

      
      
      

      

      
      

 รวม       
 

บันทึกเพิ่มเติม   
……………………..................................................................………………………………………………………………………… 
……………………..................................................................………………………………………………………………………… 
……………………..................................................................………………………………………………………………………… 
……………………..................................................................………………………………………………………………………… 
ระดับคะแนน 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบขออนุมัติโครงกำร 
 

๑. ชื่อโครงกำร  โรงเรียนสุจริต 
๒. แผนงำน      คุณภาพผู้เรียน  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายเอกพล อิสระพันธ์ 
๔. ผู้ร่วมงำน        

๑. นายเอกพล อิสระพันธ์   ๔. นางณัฐพร  วิกรัยไพศาล    
๒. นางสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นหอม  ๕. นายวรทัศน์  หวังวรวุฒิสกุล   
๓. นางสงวนศิล จันทะคุณ  ๖. นางยุพิน  ศุภกรพงศ์สิริ   
๔. นางสุรี ศรีสวัสดิ ์       

๕. งบประมำณด ำเนินกำร ………47,300……  บาท 
  ๕.1  จากเงินงบประมาณ    …………47,300……...  บาท 
  - เงินอุดหนุน   27,300  บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา  20,000  บาท 
๖. ควำมเห็นของผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

ด้วยข้าพเจ้านายเอกพล อิสระพันธ์ และคณะ ขออนุญาตด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ 
ราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือให้งานและโครงการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
         

ลงชื่อ ……………………………….. 
              (นายเอกพล อิสระพันธ์) 
                                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ๑๒/มีนาคม /๒๕๖๔ 
 

๗. ควำมเห็นของผู้บริหำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงชื่อ ……………………………….. 

           (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
                ๑๒ /มีนาคม/ ๒๕๖๔ 


