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คาํนํา 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ =ชยั 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาํเนินการภายใตโ้ครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศกึษาและสาํนกังานเขตพืQนทีRการศกึษา ซึRงสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติระยะทีR 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจดัทํางบประมาณใน

ลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ประเดน็การป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลกั 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สรา้งจติสํานึก และปลูกฝัง

ความซืRอสตัยส์ุจรติ 2) สรา้งกลไกป้องกนัการทุจรติ และ 3) เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปราบปราม

การทุจรติ  

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ =ชัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสําคญั คอื ส่วนทีR 1 รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน ส่วนทีR 2 

ผลการดาํเนินงานโครงการกจิกรรม สว่นทีR 3 แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และส่วนทีR 4 รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอขอบพระคณุหน่วยงานและผูม้สีว่นเกีRยวขอ้งทีRใหค้วามรว่มมอืในการ

จดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ การดาํเนินการตามแผน และการจดัทาํรายงานการกาํกบัตดิตาม

การดําเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสําเรจ็ เพืRอเป็น

กรอบทศิทางในการดําเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทีRสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิและ

นโยบายสาํคญั อนัจะสง่ผลใหก้ารทุจรติในการปฏบิตัริาชการลดน้อยลง 

 

 

 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั  



ข 
 

สารบญั 

หน้า 

คาํนํา             ก 

สารบญั            ข 

1. รายงานผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ  1 

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืน  

2. ผลการดาํเนินงานโครงการกจิกรรม        4 

3. แผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 

4. รายละเอยีดการดาํเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ   7 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



๑ 
 

รายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิM ชยั รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ทีV โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 

งบประมา
ณทีV

เบิกจ่าย
แล้ว 

ความก้าวหน้าการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการและ
ผลการดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง
กาํหนด 

อยู่
ระหว่าง

ดาํเนินกา
ร 

ดาํเนินการ
แล้วเสรจ็ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

       



๒ 
 

ทีV โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 

งบประมา
ณทีV

เบิกจ่าย
แล้ว 

ความก้าวหน้าการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการและ
ผลการดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง
กาํหนด 

อยู่
ระหว่าง

ดาํเนินกา
ร 

ดาํเนินการ
แล้วเสรจ็ 

1 กจิกรรมประชมุ เสวนา ถอดบทเรยีน
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีน 

500 500 - - ü 1. ประชมุเพืRอถอดบทเรยีนการ
ประเมนิ คณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการ ดาํเนินงานของ
โรงเรยีนประจาํปี งบประมาณ 
2565 เพืRอหาจุดเดน่และ จุดทีRควร
พฒันาอยา่งเรง่ดว่น ในวนัทีR 10 
ตุลาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00 
น. ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนบา้น
หนองไฮโพธิ =ชยั 
2. ประชมุ/เสวนา ถอดบทเรยีน 
“โรงเรยีนสจุรติ ไมค่ดิคอรร์ปัชนั” 
ใน วนัทีR ๑l ตุลาคม 2564 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชมุ 
โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 

ฝ่ายวชิาการ 
นางจรนิทร น้อย

ผางและคณะ 
 

และฝ่าย
บรหิารงานทั Rวไป 
นางจารวุรรณ 

บุญสทิธิ = 
และคณะ 



๓ 
 

ทีV โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 

งบประมา
ณทีV

เบิกจ่าย
แล้ว 

ความก้าวหน้าการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการและ
ผลการดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง
กาํหนด 

อยู่
ระหว่าง

ดาํเนินกา
ร 

ดาํเนินการ
แล้วเสรจ็ 

โครงการปรบัฐานความคิดบคุลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวั

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

       

2 กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิารแยกแยะ
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม สรา้งจติสาํนึก
สาธารณะ 

500 500 - - ü m. ประกาศเจตจาํนงในการบรหิาร 
โรงเรยีนประจาํปีงบประมาณ 
2565 
n. ประกาศนโยบายคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน 
ประจาํปีงบประมาณ nopo 
๓.ประชมุเชงิปฏบิตักิารแยกแยะ
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม สรา้ง
จติสาํนึกสาธารณะ 

นายภานุพงศ ์ 
นวลบุญมา 
และคณะ 

 
 

โครงการสร้างคณุธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบติังานเพื Kอต่อต้านการทุจริต 

       

3 กจิกรรมเขา้คา่ยคณุธรรม “โครงการ 
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพืRอเพิRม 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ 
บุคลากร เจา้หน้าทีRในโรงเรยีน และ 

3,500 3,500 ü - - m. ประชมุออกแบบกจิกรรมเขา้
คา่ย 
คณุธรรม “โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรม 

นายภานุพงศ ์ 
นวลบุญมา 
และคณะ 

 



๔ 
 

ทีV โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 

งบประมา
ณทีV

เบิกจ่าย
แล้ว 

ความก้าวหน้าการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการและ
ผลการดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง
กาํหนด 

อยู่
ระหว่าง

ดาํเนินกา
ร 

ดาํเนินการ
แล้วเสรจ็ 

นกัเรยีน จรยิธรรม เพืRอเพิRมประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคลากร และ
นกัเรยีนในโรงเรยีน วนัทีR n 
สงิหาคม nopo เวลา ๑๖.tt-m๗:
tt น. ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนบา้น
หนองไฮโพธิ =ชยั 
๒. ดาํเนินการเขา้คา่ยคณุธรรม ณ 
วดักองศร ีบา้นโคกฟันโปง ตาํบล
บา้นเป็ด อาํเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น 

โครงการยกระดบัการทาํงานให้สอดคล้อง
กบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

(ITA) 

       

4 กจิกรรมประชมุชีQแจงใหป้ฏบิตัติาม
แนวทางการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสฯ 

500 500 - - ü ประชมุเชงิปฏบิตัแินวทางการ
ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ฯ และการดาํเนินงานแต่ละ
ปีงบประมาณในสถานศกึษา 

นายภานุพงศ ์ 
นวลบุญมา 

 
 



๕ 
 

ทีV โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 

งบประมา
ณทีV

เบิกจ่าย
แล้ว 

ความก้าวหน้าการดาํเนินการ 

รายละเอียดการดาํเนินการและ
ผลการดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ยงัไม่ถึง
กาํหนด 

อยู่
ระหว่าง

ดาํเนินกา
ร 

ดาํเนินการ
แล้วเสรจ็ 

5 การจดัทาํมาตรการเผยแพรข่อ้มลูต่อ 
สาธารณะ 

- - - ü - m. โรงเรยีน มเีวบ็ไซตท์ีRพรอ้ม
สาํหรบัการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสฯ 
n. โรงเรยีน มเีวบ็ไซตท์ีRเปิดเผย
ขอ้มลูสาธารณะอยา่งเป็นปัจจุบนั 

นายภานุพงศ ์ 
นวลบุญมา 

 
 

6 กจิกรรมการประเมนิ ITA - - - ü - 1. กจิกรรมการนําขอ้มลูตวัชีQวดั 
OIT ขึQนสูเ่วบ็ไซต ์

นายภานุพงศ ์ 
นวลบุญมา 

 



๔ 
 

ผลการดาํเนินงานโครงการกิจกรรม 

 

 

 

 

 



๕ 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริตของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ= ชยั ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. FGHG 

 

แผนงาน บรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสาํนักงานเขตพืน̀ทีVศึกษา 

กิจกรรม เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

กิจกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลเพืRอเพิRมประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

กิจกรรม การพฒันานวตักรรมการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 

หน่วยงาน โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 

a. เหตผุลความจาํเป็น 

ดว้ย รฐับาลไดจ้ดัทํายุทธศาสตรช์าต ิnt ปี ดา้นทีR l ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์ในการปลูกฝังระเบยีบวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีRพงึประสงค ์และดา้นทีR p ดา้นการปรบัสมดุล

และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ในการการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ สอดคลอ้งกบั แผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. nopm – nopt) ประเดน็ การต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิ ิแผนการ

ปฏริูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ นโยบายและแผนระดบัชาต ิว่า

ดว้ยความมั Rนคงแหง่ชาตนิโยบายเสรมิสรา้งความมั Rนคงของชาตจิากภยัการทุจรติ รวมถงึการสง่เสรมิการสรา้ง

วฒันธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสงักัดเพืRอนําไปสู่การเปลีRยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมทีRยึด

ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการส่งเสรมิวฒันธรรมสุจรติผ่านการจดัการศกึษา เพืRอปฏริูป “พลเมอืงไทยในอนาคต” ใหม้คีวาม

เป็นพลเมืองเต็มขั Qน สามารถทําหน้าทีRเป็นพลเมืองทีRดี มีจิตสํานึกยึดมั RนในความซืRอสตัย์สุจริต มีความ

รบัผดิชอบต่อสว่นรวมมรีะเบยีบวนิยั และเคารพกฎหมาย 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ตระหนกัในความสาํคญัของการเตรยีมการดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ ไดร้ว่มเป็นสว่นหนึRงในการขบัเคลืRอนยทุธศาสตรช์าต ิและแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์

ชาต ิประเดน็ การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เพืRอรว่มสรา้งจติสาํนึกและคา่นิยมใหทุ้กภาคสว่นตืRนตวั 

ละอายต่อการทุจรติประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ เพืRอวางรากฐานการปลกูจติสาํนึก ซึRงเป็นกลไกในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติของประเทศชาต ิ 

2. วตัถปุระสงค ์ 

m. เพืRอปลกูฝังใหบุ้คลากรของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั มพีฤตกิรรมรว่มตา้นการทุจรติในวงกวา้ง ทั Qง
ในระดบั โรงเรยีนและชมุชน  

n. เพืRอยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารการจดัการของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 

l. เพืRอพฒันานวตักรรมป้องกนัและยบัยั Qงการทุจรติเชงิรกุโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั ใหเ้ขม้แขง็และ
มปีระสทิธภิาพ 
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3. เป้าหมาย  

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั รบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาในเรืRองคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน อกีทั Qงมกีารยกระดบัความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืRอง     

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

 m. บุคลากรในโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั     จาํนวน          6     คน 
 n. นกัเรยีน       จาํนวน        51   คน 

5. ค่าเป้าหมายและตวัช̀ีวดั แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

a. แผนย่อยการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตวัช̀ีวดั ปี defe 

a. ประชาชนมีวฒันธรรมและ

พฤติกรรมซืVอสตัยส์จุริต 

 

m. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั QนพืQนฐานมพีฤตกิรรม
ทีRยดึมั RนความซืRอสตัยส์จุรติ 

รอ้ยละ ot 

n. ร้อยละของหน่วยงานทีRผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิ ITA  

รอ้ยละ po 

(85 คะแนนขึQนไป) 
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6. กิจกรรม - ตวัช̀ีวดั – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตวัช̀ีวดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย

นับ 
จาํนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

" . กิจกรรมส่งเส ริมและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที: ดีของสถานศึกษา
ในการต่อต้านการทจุริต ดงันีE  
 1.1 กิจกรรมประชุมถอดบทเรียน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานฯ ปี BCDE 
ของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ Lชยั 

  1.2 การประกาศเจตจํานงสุจริต/
กํ า หนดน โยบายแล ะปร ะก าศ
เจตนารมณ์งดรบัของขวญั (No Gift 
Policy) 

  1.3 กจิกรรมจดัทําแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทจุรติ 

  1.4 กจิกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกนัการ
ทจุรติ 
  1.5 กิจกรรมประชุม/เสวนาการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ สีa ย ง แ ล ะ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

บุคลากรมคีวาม
ตระหนกัรูใ้นการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ มคีา่นิยม
รว่มตา้นทจุรติ
และมจีติสาํนึก
สาธารณะ 

รอ้ยละ 90 2,000          ฝ่ายบรหิารทั aวไป 

K.กิจกรรมพฒันาด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฎิบติังาน 

บุคลากรภายใน
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
หนองไฮโพธิ Lชยั 

รอ้ยละ 90 1,000          ฝ่ายบรหิารบุคคล 
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กิจกรรม ตวัช̀ีวดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย

นับ 
จาํนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

  2.1 กจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและ
รั ก ษ า วิ นั ย ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงาน 
  

S. พฒันาความรู้ให้บคุลากรทกุ
ระดบัในการป้องกนัและและ
ปราบปรามการทจุริต 
  3.1 กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
"การกระทาํทีaถอืเป็นเรืaอง
ผลประโยชน์ทบัซอ้น"  

บุคลากรภายใน
โรงเรยีนไดร้บั
การพฒันาความรู ้
ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม และ
การป้องกนั
ปราบปรามการ
ทจุรติ 

รอ้ยละ 90 1,000          ฝ่ายบรหิารบุคคล 

W. สถานศึกษาใสสะอาด 
  4.1 กจิกรรมการประชมุเตรยีม

ความพรอ้มการเปิดเผยขอ้มลู 

(Open Data) ประจาํปี 2565 

  4.2 การประชมุชี|แจงใหป้ฏบิตัติาม
แนวทางการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศกึษาออนไลน์ 
  4.3 กิจกรรมการประ เมิน  ITA 
สถานศกึษาอนไลน์ 

ผลการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 85 

รอ้ยละ 85 1,000          ฝ่ายวชิาการ 

รวม 5,000           
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ ตั Qงแต่ 1 ตุลาคม 256� ถงึ 30 กนัยายน 2565 
 
8. สถานทีV/พืน̀ทีVดาํเนินการ 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั สงักดัสาํนกังานเขตพืQนทีRการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต m 
 
9. ผลประโยชน์ทีVคาดว่าจะได้รบั (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั มฐีานความคดิในการแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์
สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม 

2. โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั มกีลไกและกระบวนการป้องกนัการทุจรติทีRเขม้แขง็และเทา่ทนั
ต่อสถานการณ์การทุจรติ 

3. ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมแีนวโน้มทีR
ดขี ึQน  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ITA Online ของ
สถานศกึษา 
 2. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
  

ผูเ้สนอแผนปฏบิตักิาร    
                        ( นางสาวนางสาวกัญญาณัฐ  คณะโท)      

       ตาํแหน่ง ครโูรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั 
   

  
 
 
 

 
                             ผูอ้นุมตัแิผนปฏบิตักิาร    

            ( นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา ) 
          ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ =ชยั
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