
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

          แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการ

ดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนา

งานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและมีความเป็น

ประชาธิปไตย มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบ

อาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่นขยัน ซื่อสัตย์ประหยัดอดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี

ทั้งของครอบครัว ชุมชนสังคมไทย และสังคมโลก โดยดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและความต้องการ การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศติดตาม

ผล และประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบผล

การดำเนินงานช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม คุณลักษณะ ๕ประการของ

โรงเรียนสุจริต อันได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิต

สาธารณะ  

ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตาม

โครงการ ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนหงษ์

เจริญวิทยาคมและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 

 

                                                                                 นางยินดี  ชว่ยปลอด 

                                                                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สารบัญ 

รายการ           หน้า 

คำนำ              ก 

สารบัญ              ข 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช สพฐ. ชุมชน        ๑ 

- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี           ๔ 

- กิจกรรมค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต)         ๗ 

- กิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)        ๙ 
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แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

คำชี้แจง  ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานตาม

ประเด็นที่กำหนด 

 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

  ๑. โรงเรียนแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย จำนวน ๑๐  คน 

๒. โรงเรียนแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จำนวน   ๑๕  คน  

๓. โรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน                                    

โดยดำเนินการ ดังนี้ 

๓.๑) ศึกษาสภาพ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียนที่เก่ียวกับคุณลักษณะ ๕  

ประการของโรงเรียนสุจริต 

๓.๒) กำหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ 

โรงเรียนสุจริต  

๓.๓) นำมาตรการและแนวทางการส่งเสริม ป้องกันและพัฒนาไปใช้กับสถานการณ์จริง 

ในโรงเรียน  

๓.๔) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน สรุปผล 

การดำเนินงาน  

๓.๕) นำเสนอผลการดำเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และ  

ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

๔.  ป.ป.ช. สพฐ. น้อย มีหน้าที่อะไรบ้าง   

๔.๑) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกัน และพัฒนาตาม 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

  ๔.๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๔.๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตาม คุณลักษณะของโรงเรียน 

สุจริต  

                     ๔.๔) เป็นผูน้ำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัด 

๑ 

๒ 



กิจกรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  

๔.๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต  

๔.๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต  

๔.๘) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  

๔.๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีหน้าที่อะไรบ้าง  

๖.๑) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริม ป้องกันตามคุณลักษณะของ 

โรงเรียนสุจริตร่วมกับโรงเรียนและพัฒนา  

๖.๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๖.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต  

   ๖.๔) สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ บรรลุตามคุณลักษณะของ 

    โรงเรียนสุจริต  

๖.๕) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 

แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  

๖.๖) สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต  

๖.๗) ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต  

๖.๘) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  

๖.๙) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ. จังหวัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๖.  ผลที่เกิดจากการดำ เนินงานของ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย มีอะไรบ้าง 

 ในระยะแรก ได้มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการป.ป.ช.

สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    การดำเนินการที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นไปอย่างดี ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยมีครู

ทุกฝ่ายร่วมดำเนินกิจกรรมในระดับความพึงพอใจ มาก 

 

   
 



๗.  ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน ของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน มีอะไรบ้าง 

 มีการประชุม ปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมกัน ปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียน และประชาชนตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ 

คณะกรรมการได้รวมพลังร่วมสร้างวิถีพอเพียงให้เกิดมีขึ้นในชุมชนเป็นชุมชนปลอด       สิ่งอบายมุข  แต่ช่วงนี้ 

ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยของเชื้อโรคไวรัสโควิด -๑๙ จึงไม่มี

เวลา ดูแลด้านนี้ 
 

ลงชื่อ ........................................ ผู้รายงานข้อมูล            

          (นางยินดี  ช่วยปลอด)  

     ตำแหน่ง  ครู 
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แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

คำชี้แจง  ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานตาม

ประเด็นที่กำหนด 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน 

๑.๑) บริษัทข้าวโพดสายเขียว 
๑.๒) บริษัทผักสดงดสาร 

                ๑.๓) บริษัทฟีมล์ซันผลไม้ปั่น 
                ๑.๔) รับถ่ายเอกสาร 

๑.๕) หงษ์เจริญเบเกอร์รี่ 
๒) ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

 อาหาร   น้ำยาอเนกประสงค์   สินค้าแปรรูป 

 สินค้าการเกษตร   น้ำดื่ม/น้ำดื่มสมุนไพร   การให้บริการ 

 สิ่งประดิษฐ์   อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................ 

๓) การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 

๓.๑) โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

๓.๒) จัดทำแผนดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่

ครูและนักเรียนคณะกรรมการ ป.ป.ช สพฐ น้อย 

๓.๓) กำหนดวันเวลารับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

๓.๔) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้กับนักเรียนเพ่ือให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับขอบเขตการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี 

๓.๕) ดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างที่กำหนด นำเสนอสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

๓.๖) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแบบ

ตารางวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเลือกกิจกรรม 

๓.๗) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ นำเสนอครูที่ปรึกษา

กลั่นกรองความเป็นไปได้ของโครงการ 

๔ 



๓.๘) ครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 

๓.๙) คณะกรรมการกลั่นกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพ่ือให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 

๓.๑๐) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ความยินยอมตามแบบ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

๓.๑๑) นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามแบบที่กำหนด 
 

๔) การดำเนินงานสอดคล้องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 

 ทักษะกระบวนการคิด  ระบุกิจกรรม/พฤติกรรม คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 มีวินัย    ระบุกิจกรรม/พฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทสร้างการดี 

ซื่อสัตย์สุจริต   ระบุกิจกรรม/พฤติกรรม การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

อยู่อย่างพอเพียง   ระบุกิจกรรม/พฤติกรรม ราคาเหมาะสม 

จิตสาธารณะ   ระบุกิจกรรม/พฤติกรรม ความร่วมมือของสมาชิกและ                                                                                                       

                                              กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

๕) การแบ่งปันผลกำไร โรงเรียนดำเนินการอย่างไร 

จ่ายโบนัสกรรมการ  ร้อยละ ...................... 

 จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ ...................... 

สะสมเงินทุนสำรอง  ร้อยละ ๒๐ 

จ่ายปันผล ผู้ถือหุ้น  ร้อยละ ๘๐ 

ค่าดำเนินการ   ร้อยละ ...................... 

๖) แนวทางการพัฒนาต่อยอดให้ยั่งยืน 

  - นำสรุปผลการดำเนินงานและความคิดเห็นของสมาชิกร่วมกับผู้บริโภคมาปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

- นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

  - ให้นักเรียนฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ ทำกิจกรรมให้ต่อเนื่อง รับสมาชิกเพ่ิม 
 

ลงชื่อ ........................................ ผู้รายงานข้อมูล            

       (นางยินดี   ช่วยปลอด)  

                       ตำแหน่ง  คร 

๕ 



 

ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๑. บริษัทสร้างการดี : ผักสดงดสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. บริษัทสร้างการดี: ข้าวโพดสารเขียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 



แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

คำชี้แจง  ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานตาม

ประเด็นที่กำหนด 

 

กิจกรรมค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 

1.) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.) ระยะเวลาในการจัดทำ จำนวน 3 วัน 
3.) เนื้อหาหลักสูตรที่จัด ได้แก่ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมตามแนวศาสนาที่ตนนับถือในการดำเนินชีวิต รู้
คุณค่าของการทำความดีเป็นที่ยอมรับของสังคม  ดำรงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็น
เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ 

4.) งบประมาณท่ีใช้ จำนวน 16,000 บาท 
5.) ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

6.) การขยายผลการจัดค่ายฯ  
นักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้นำในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

7.) ปัญหา/อุปสรรค 
- 

8.) ข้อเสนอแนะ 
-                                               ลงชื่อ ...................... ............................... ผู้รายงานข้อมูล 

                                                     (นางยินดี  ช่วยปลอด) 

                                                                  ตำแหน่ง ครู 
 
 

๗ 



ภาพกิจกรรมกิจกรรมค่ายเยาวชน (เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๘ 



 

 แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัดชุมพร 
 

คำชี้แจง  ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานตาม

ประเด็นที่กำหนด 

กิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

๑)โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen)  จำนวน 20 คน 
๒) ชื่อกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง( Project Citizen) 
 ๒.๑  โรงเรียนปลอดขยะ 
    ๒.๒  จิตสาธารณะเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๓) แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen) 
    ๓.๑  ฝึกฝนให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    ๓.๒ฝึกนิสัยที่ดี มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีจิตอาสา 
๔) ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen) 
    ๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑การระบุปัญหาในชุมชนพบว่าในชุมชนมีปัญหาดังนี้  

- นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมีความมักง่าย  
    ๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒  การเลือกปัญหาในชุมชน ปัญหาที่เลือกคือ  

- ปัญหาขยะ 
๔.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังนี้ 
  -     การสังเกตและการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาขยะในพ้ืนที่ 
  -     ศึกษาข้อมูลหาความรู้  ขยะรีไซเคิล 
-     ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
-     นำเสนอข้อมูลต่อผู้รับผิดชอบ 
       ๔.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนาแฟ้มผลงานของนักเรียน ดำเนินการ ดังนี้ 
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการเสนอการกำจัด/การแยกขยะ 
       ๔.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การนำเสนอแฟ้มผลงาน ดำเนินการ ดังนี้ 
   จัดกิจกรรมร่วมกับงานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙ 



                  ๔.๖ ขั้นตอนที่ ๖ ผลสะท้อนจากประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการสร้างสำนึก

พลเมืองดำเนินการ ได้แก่ 

                        นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการกำจัดขยะอย่างมีระบบส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

          ๕)  โรงเรียนมีการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง( Project Citizen) ระดับ

ใดบ้าง 

   โรงเรียน  สพท.   จังหวัด 

   ภาค   สพฐ.    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 
 

 

 

 

       ลงชื่อ.................................................ผู้รายงานข้อมูล  

                  (นางบุญญาพร  เยาวยัง) 

                       ตำแหน่ง  คร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 



ภาพกิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สภานักเรียนช่วยกันรณณรงค์แยกขยะในโรงเรียนและนำขยะมารีไซเคิลขยะเป็นรายได้ของโรงเรียน 

 

๑๑ 



ภาพกิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 

 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

>>เก็บใบไม้นำไปรวบรวมที่ธนาคารใบไม้ทำปุ๋ยหมัก 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 



ภาพกิจกรรม การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
 

กิจกรรมจิตสาธารณะ “เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 
 

  

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

 



 
คำสั่ง โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม       

ที่ 48/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
******************************************* 

 ด้วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย                 
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเลือกตั ้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5 เพื่อส่งเสริมความเป็น                 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  และเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้ดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้      

๑.คณะกรรมการอำนวยการ  
๑.๑ นายประวีณ  วีรเสนีย์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
1.2 นางจินดา  แขวงรถ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.3 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
1.4 นายธีรชัย  ชื่นชวูงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.5 นางยินดี  ช่วยปลอด   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที่ อำนวยการให้การดำเนินงานสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 2.1 นางยินดี  ช่วยปลอด   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายธีรชัย  ชื่นชวูงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่1. ให้คำแนะนำ ปรึกษางานด้านต่าง ๆ  
  2. ประสานงาน ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  
 ๒.1  นายอิทธิพล  โสภาค      ประธานสภานักเรียน 
 ๒.๒  นางสาวชญาภรณ์  หนแูก้ว      รองประธานสภานักเรียน 
 2.3  นางสาวปิยธิดา  พรมบงัเกิด      รองประธานสภานักเรียน  
 ๒.4  นายธีรภัทร  ศรีชมภ ู      กรรมการ 
 ๒.5  นายนิพพินธ์  มากคณา       กรรมการ  
 ๒.6  นายพงศ์พันธ์  แย้มงาม      กรรมการ 



 2.7  นายศักดิ์ชัย  พรหมจรรย์      กรรมการ 
 2.8  นายสุเมธ  ท้าวผา       กรรมการ 
 2.9  นายอัมรินทร์  สุขสวัสดิ์      กรรมการ 
 2.10  นางสาวสธุาสินี  สังคุม้      กรรมการ  
 ๒.11  นางสาวอนุธิดา  น้อยราช      กรรมการ  
 ๒.12  นางสาวณัฏฐิดา  ว่องนิมิต      กรรมการ 
 2.13  นางสาวชุติมา  เหมเวช      กรรมการ 
 2.14  นางสาววัชรี  แก้วฉว ี      กรรมการ  
 2.15  นางสาวอรุชา  เพชริน      กรรมการ  
 2.16  นายภานุพงษ์  อินทร      กรรมการ 
 2.17  นายวันชนะ  ทิมทอง      กรรมการ  
 2.18  นายวุฒชิัย  กองข้าวเรียบ      กรรมการ 
 2.19  นายอนุวัฒน์  เชื้อตาโคตร      กรรมการ 
 2.20  นายกษิดิศ  มากมูล      กรรมการ 

๒.21  นางสาวธิติยาพร  สินงาม      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ๑. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้เป็น ที่เรียบร้อย   
    ๒. ดำเนินโครงการตามที่ได้ประกาศไว้ 

4. คณะกรรมการสภานักเรียนประเภทคณะกรรมการประเภทบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 
 4.1  นายอิทธิพล  โสภาค      ประธานสภานักเรียน 
 4.2  นางสาวชญาภรณ์  หนแูก้ว      รองประธานสภานักเรียน  
 4.๓  นางสาวปิยธิดา  พรหมบังเกิด     รองประธานสภานักเรียน  
 4.4  นางสาวธิติยาพร  สินงาม      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ประชุม ปรึกษา วางแผนในระดับนโยบาย ก่อนที่จะเข้าท่ีประชุม 

5. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ       
ฝ่ายวิชาการ   

  ๑.  นางสาววชัรี  แก้วฉวี      ประธาน กรรมการ  
  ๒.  นายสุเมธ  ท้าวผา      กรรมการ 
  ๓.  นายอัมรินทร์  สุขสวัสดิ์     กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที ่๑. หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในโรงเรียน   
   ๒. เป็นผู้นำทางด้านความรู้ วิชาการ   
                   ๓. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  



ฝ่ายกิจกรรม   
 ๑. นางสาวอรุชา  เพชริน      ประธานกรรมการ  
 ๒. นายพงศ์พันธ์  แย้มงาม     กรรมการ 
 ๓. นายวันชนะ  ทิมทอง      กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ลำดับพิธีการต่าง ๆ    
   ๒.  ประสานกับครูที่เป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ  
  ๓. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  ฝ่ายเหรัญญิก  
 ๑. นางสาวณัฏฐิดา  ว่องนิมิต     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวุฒิชัย  กองข้าวเรียบ     กรรมการ  
 ๓. นางสาวสุธาสิน ี สังคุ้ม      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑. ประสานงานเกี่ยวกับการเงินในกิจกรรมต่าง ๆ    
   ๒.  ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
 ๑. นายกษิดิศ  มากมูล      ประธานกรรมการ  
 ๒. นายวันชนะ  ทิมทอง      กรรมการ  
 ๓. นายนิพิพนธ์  มากคณา      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑. ดูแลและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สะอาด  
   ๒.  จัดบริการและเผยแพร่โครงการธนาคารขยะ   
   ๓. ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียน   

    ๔. ปฏิบัติกิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ฝ่ายสวัสดิการ  
 ๑. นางสาวอนุธิดา  น้อยราช     ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวชุติมา  เหมเวช     กรรมการ  
 ๓. นายภานุพงษ์  อินทร      กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ ๑. ประสานงานเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
   ๒.  ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรี่ยนในทุก ๆ ด้าน  
   ๓. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

  



 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ๑. นายศักดิ์ชัย  พรหมจรรย์     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอนุวัฒน์  เชื้อตาโคตร     กรรมการ  
 ๓. นายธีรภัทร  ศรีชมภ ู      กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  
   ๒.  ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เกิดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและผลดีต่อทางราชการต่อไป 

    สั่ง ณ  วันที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

             
       (นายประวีณ  วีรเสนีย์)    
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คำสั่ง โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม       

ที่ 39(1)/๒๕๖5 
เรื่อง เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับนักเรียน 

(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565 

******************************************* 
 ด้วยโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมุพร ได้รับการ

คัดเลือกเป็น “โรงเรียนสุจริต” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” รุ่นที่ 2 ได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน  ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ในด้าน
การร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตใน
โรงเรียนและชุมชน และการสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดความยั่งยืนโรงเรียนจึงขอแต่งตั้ง
อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบสำหรับนักเรียน(ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ประจำปีการศึกษา 
2565   ดังนี ้
 

1.นางสาวรัชนี      บำรุงจิต     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประธานกรรมการ 
2.นายสมพงษ์    ฮกทน    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
3.นายพงษ์พันธ์  แย้มงาม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กรรมการ 
4.นางสาวสุธาสิน ี สั่งคุ้ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
5.นายวันชนะ  ทิมทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
6.นายกิตติศักดิ์  แสงเดือนสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
7.เด็กหญิงกมลชนก สถิตานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       กรรมการ 
8.เด็กหญิงทัศนีย์          เสือเดช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       กรรมการ 
9.นายอิทธิพล              โสภาค    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       กรรมการและเลขา 

 

 

 



มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
  1. กำหนดมาตรการและแนวการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  3. สอดส่องดแูลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  4. เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
การทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
  5.ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
  8 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 
  9 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต พร้อมอุทิศเวลา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนสุจริตต่อไป 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่พฤษภาคม 2565  
สั่ง ณ  27  พฤษภาคม 2565 

 
 
 

             
       (นายประวีณ  วีรเสนีย์)    
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 

คำสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ที่ 38/(1) 2565 

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชนปปชสพฐชุมชนตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2565 

******************************************* 
 

 ด้วยโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมุพร ไดร้ับการ
คัดเลือกเป็น “โรงเรียนสุจริต” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ได้ขยายผลดำเนินงานไปยังโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน  ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
ในด้านการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตใน
โรงเรียนและชุมชนและการสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดความยั่งยืน โรงเรียนจึงขอ
แต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”ดังนี้ 

 
  1. นายอนุกูล      คุณวัชรินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานอนุกรรมการ  

2. นายสุภาพ      แก้วสุวรรณ ผู้แทนองค์กรชุมชน   อนุกรรมการ  
3. นายสนั่น      รูปสังข ์  ผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  อนุกรรมการ 
4. นางเกษร      ยางเดิม  ผู้แทนผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  อนุกรรมการ 
5. นางสาวพัชร ี  กรประเสริฐกุล ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 อนุกรรมการ 
6.นางวนิดา  แดงชาติ  ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อนุกรรมการ 

  7.นางสาวสมเกียรติ อ่อนล้า  ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 อนุกรรมการ 
   8.นางยมนา  แสงเรืองศรี ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2     อนุกรรมการ 
  9.นายธาน ี  วงศ์นิมิต  ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1     อนุกรรมการ 

10.นายสมชาย  เอมจุ๊ย  ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2     อนุกรรมการ 
11.นางวรรณธนา  สามารถ      ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1     อนุกรรมการ 
12.นางรจนา  องอาจ  ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   อนุกรรมการ 
13.นายสายชล  คำศรีลดา ผู้แทนผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2    อนุกรรมการ 
14.นายประวีณ   วีรเสนีย ์ ผู้อำนวยการ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
15.นางยินดี    ช่วยปลอด คร ูอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 



มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
  1. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต 

 2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต 
  4. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 6. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
  7. ยกย่อง ชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
  8. ประชาสัมพันธ์ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 
  9.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต พร้อมอุทิศเวลา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนสุจริตต่อไป 

ทัง้นี้ตั้งแต่พฤษภาคม 2565 
 

   สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  
 

 

 

             
       (นายประวีณ  วีรเสนีย์)    
       ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 


