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แผนงาน 01  

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี 2564 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ฝ่ายงานนโยบายและแผน  
 

1 โครงการ โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

2 สนองมาตรฐานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1(1-6) 1.2 (1-4)                มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 1-6 
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 1-5 

3 สนองกลยุทธ์ 
      3.1  สนองกลยุทธ์ ระดับ สพฐ. ข้อที่ 1.1,1.3,1.5 

 
3.2  สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) ข้อที่ 1-6 

 
4.  หลักการและเหตุผล 

       คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของ
สำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติ
บูรณาการเครื ่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ งที ่ 304-51/2554 เมื ่อวันที ่ 14 
กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 'ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความ
พร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับ
แผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการ
พัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน ( Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการ
ทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัด
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายาม
ของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการ
ดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็น
เครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) 
โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึง
จุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการ
เครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า 'การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)” 
 

       การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ใน
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จึงได้เห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 
 

5.  วัตถุประสงค์  
   เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

       



6.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ  บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านลาดวิทยาได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพ่ือประเมิน 
                  เชิงคุณภาพ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้รับผลการประเมิน 95 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ AA 
 

7. ผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)     
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียน
บ้านลาดวิทยา ได้รับผลการประเมิน 98 คะแนน อยู่ในระดับ AA 
 

8.ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
หลักความพอประมาณ 
-มีการบริหารงานด้วยความพอประเมินในทุกๆเรื่อง
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

เงื่อนไขคุณธรรม 
-มีการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

หลักภูมิคุ้มกัน 
-มีการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการบริหารงาน 

เงื่อนไขความรู้ 
-มีการให้ความรู้มีการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส   

หลักการมีเหตุผล 
-ใช้เหตุผลทุกเรื่องในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
นำสู่สมดุลอย่างม่ังคงและยั่งยืนใน 4 มิติ คือ 

ด้านสังคม 
-บุคลากรในโรงเรียนและทุกคนในสังคมทำงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ด้านเศรษฐกจิ 
- บริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส จึง
ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกด้านในโรงเรียนและรอบด้าน
สมบูรณ์ 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
-สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความสมดุลอย่างมั่งคงและ
ยั่งยืน โดยการการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ด้านวัฒนธรรม 
-บุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมการบริหารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 
9. ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวางแผน 
ดำเนินงาน (P) 
 

พ.ค. 2564  นางปัณณธร 

2.เสนอโครงการและแผนงานแก่ผู้บริหาร พ.ค. 2564  
 

นางปัณณธร 
 

3.ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (D)  
  - แต่งตั้งคณะกรรมกา การดำเนินงาน 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต 

 
มิ.ย.-ก.ย. 2564 

 

 
 
 

นางปัณณธร 
และคณะกรรมการ 



ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - งานสภานักเรียนจัดกิจกรรมการต้านทุจริต 
  - งานแผนงานดำเนินการรวบรวมเอกสารเพ่ือ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ 
  - ดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
4.ประเมินผล (C) 
  - ประเมินผลการดำเนินงาน งานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
  

 
ต.ค.2564 

 

 นางปัณณธร 
และคณะกรรมการ 

5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
  - คณะกรรมการ การดำเนินงานประชุมสรุปผล
การประเมิน 

พ.ย.564 
 

 นางปัณณธร 
และคณะกรรมการ 

6.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม พ.ย.2564  นางปัณณธร 
 

10. งบประมาณดำเนินการ    เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน..................................บาท     
      เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน....................บาท    เงินสมาคม  จำนวน........................บาท     
      เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน..................................บาท     เงินอ่ืนๆระบุ.......................จำนวน..........................บาท      

11.ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ตัวช้ีวัดมาจากเป้าหมายเชิงปริมาณ เกณฑ์การประเมินมาจากเป้าหมายเชิงคุณภาพ)  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ของ
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้รับผลการประเมิน 95 
คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ AA 

รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด  แบบประเมินตามตัวชี้วัด 

 

12.ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
     นางปัณณธร เหลืองอร่าม 
 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 

    ..............................................     .................................................. 
           (นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์)              (นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน          รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

.................................................. 
         (นายอาวุธ    ทัศนา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 
 
 
 



แผนงาน 01  
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี 2564 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน /  งานสภานักเรียน 

  
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม โรงเรียนสุจริต 
2 สนองมาตรฐานประกันคุณภาพของโรงเรียน                

มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.1(2) / 1.2(1,2,3,4)        มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 1-3 
มาตรฐานที่ 3  ข้อที่ 3 ข้อที่ 1,2                       

   3  สนองกลยุทธ์ 
      3.1  สนองกลยุทธ์ ระดับ สพฐ. ข้อที่ 1.1,1.2 

 
3.2  สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) ข้อที่     
      1,2,4,6 

 
4.  หลักการและเหตุผล 

         กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  มีความเชื่อม่ันว่า โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  จะมีส่วนช่วยให้สังคมเกิด
ความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  จึงคิดโครงการ “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกัน
การทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอนที่ได้พบเห็น และท่ีเกี่ยวข้อง ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ต่อไป 
ทุกโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและประชาชน อย่างทั่วถึง และปลูกฝังความสุจริตให้กับประชาชน
คนไทย ตลอดจนนักเรียน ครู ซึ่งเป็นต้นแบบเพ่ือขยายผลต่อไปทั่วทั้งประเทศ  เพ่ือให้เรื่องทุจริตมีจำนวนลด
น้อยลงไป และไม่ให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งต้องมีการแข่งขัน โดยมีการสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธา  สร้างเยาวชนที่ดีของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการ
คิด  ทำงานเป็นกลุ่ม  เป็นผู้นำ  และเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุและผล  ซึ่งยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนด ี และมี
ความสุขเป็นผู้ที่มีความสามารถ  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นก้าวไกลสู่สากล  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด   ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้กระทำความดีแก่
ส่วนรวม   ให้เป็นประโยชน์ตอ่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละและความมีจิตสาธารณะ  ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามทำ MOU (Memorandum Of 
Understanding)  กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในครั้งนี้ว่าสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการ
ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  และการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน  และถือเป็นการสร้างเครือข่าย
การต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษาอีกด้วย  

 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังความสุจริตให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน เพ่ือสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มุ่งสร้างเยาวชนที่ดีของประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 



5.  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือปลูกฝังความสุจริตให้แก่นักเรียน และครู 

      2. เพ่ือให้เรื่องทุจริตมีจำนวนลดน้อยลงไป 
      3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง  คนด ี และมีความสุขเป็นผู้ที่มีความสามารถ  คิดเป็น  ทำ
เป็น  แก้ปัญหาเป็นก้าวไกลสู่สากล  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

6.  เป้าหมาย  เชิงปริมาณ  นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  
                  เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 
7. ผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)     
 - 

 

8.ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
หลักความพอประมาณ 
-นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่มีอยู่จริงในโรงเรียน 

เงื่อนไขคุณธรรม 
-นักเรียนตระหนักและความสำนึกด้านความสุจริต 

หลักภูมิคุ้มกัน 
-นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถี
ประชาธิปไตย 

เงื่อนไขความรู้ 
-นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน   

หลักการมีเหตุผล 
-สภานักเรียนถือเป็นผู้นำนักเรียนที่ส่งเสริมให้เป็นนักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง  คนด ี และมีความสุขเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นก้าวไกลสู่สากล  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 
นำสู่สมดุลอย่างม่ังคงและยั่งยืนใน 4 มิติ คือ 

ด้านสังคม 
-นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ส่งเสริมความ 
 สามัคคีในหมู่คณะ 

ด้านเศรษฐกจิ 
-เรียนรู้จากกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
-ก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ 

ด้านวัฒนธรรม 
-มีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
9. ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวางแผน 
  ดำเนินงาน (P) 

มี.ค. 2564  ครูสุทธินันท์ 
ครูปัทมา 
ครูเบญจมาศ 
ครูนฤมล 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

2.เสนอโครงการและแผนงานแก่ผู้บริหาร มี.ค. 2564  ครูสุทธินันท์ 
3.ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (D)    ครูสุทธินันท์ 



ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

  - จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
  - กำหนดวันอบรม 
  - เผยแพร่ความรู้ทางออนไลน์ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
ก.ย. 2564 
ต.ค.2564 

 
 

ครูปัทมา 
ครูเบญจมาศ 
ครูนฤมล 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

4.ประเมินผล (C) 
  - สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  - สำรวจความพึงพอใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ต.ค.2564 
ต.ค.2564 

 

 ครูสุทธินันท์ 
ครูปัทมา 
ครูเบญจมาศ 
ครูนฤมล 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
  - คณะกรรมการประชุมสรุปกิจกรรม 

ต.ค.2564 
 

 ครูสุทธินันท์ 
ครูปัทมา 
ครูเบญจมาศ 
ครูนฤมล 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

6.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ต.ค.2564 
 

 ครูสุทธินันท์ 
ครูปัทมา 
ครูเบญจมาศ 
ครูนฤมล 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 
10. งบประมาณดำเนินการ   เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน..................................บาท     
      เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน....................บาท    เงินสมาคม  จำนวน........................บาท     
      เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน..................................บาท     เงินอ่ืนๆระบุ.......................จำนวน..........................บาท      
 

11.ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ตัวช้ีวัดมาจากเป้าหมายเชิงปริมาณ เกณฑ์การประเมินมาจากเป้าหมายเชิงคุณภาพ)  

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ประเมินจากการร่วม
กิจกรรม 

แบบสรุปผล 

 
 
 



12.ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
     นางสุทธินันท์  วงศ์ภักดี 
 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
  
 
    ..............................................     .................................................. 
           (นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด)              (นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน      รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

.................................................. 
         (นายอาวุธ    ทัศนา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 
 
รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 

ลำดับ
ที ่

รายการ ประมาณการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย - จำนวนเงิน - 

1 กระดาษการ์ด A4 ทำเกียรติบัตร 2 รีม     
       
       

รวมทั้งสิ้น   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


