
 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบานชุมแสง 
ท่ี 35 /2563 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต”  ระดับสถานศึกษา 

                                                                  
เพื่อใหการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน

สุจริต” ระดับสถานศึกษา เปนไปตามยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ขับเคล่ือนสูโรงเรียน ตลอดจนการบริหาร
จัดการ การนิเทศ กํากับติดตามโรงเรียนสุจริตใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปองกันการทุจริต สามารถเผยแพรผลงาน 
สูสาธารณชน และขยายผลใหกับเครือขายโรงเรียนสุจริตของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา 
ดังตอไปนี ้

๑.  ดร.ปรานอม   บํารุง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง ประธานกรรมการ 
๒.  นายเอกชัย   ชางหลอ   ครูโรงเรียนบานชุมแสง  กรรมการ 
3.  นางวชิราพร  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนบานชุมแสง  กรรมการ 
4.  นางสาวสุทิน  ยิ่งชูรส   ครูโรงเรียนบานชุมแสง  กรรมการ 
5.  นายสมพร   จันทรขอนแกน  ครูโรงเรียนบานชุมแสง  กรรมการ 
6.  นางสาวเพ็ญนภา  พันสุเภาดี  ครูโรงเรียนบานชุมแสง  กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีบทบาท/หนาท่ี ดังนี้ 
๑. วางแผนพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริต ระยะส้ันและระยะยาว 
๒. ดําเนินการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียสุจริต ใหเปนไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตรของโครงการ 
๓. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 
๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
๕. สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
๖. อ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร และเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 
 
ส่ัง ณ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ดร.ปรานอม   บํารุง) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบานชุมแสง 
ท่ี 36 /2563 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา 

                                                                  
เพื่อใหการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน

สุจริต” ระดับสถานศึกษา เปนไปตามยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค แนวทางการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
สูการปฏิบัติขับเคล่ือนสูโรงเรียน จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา 
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑ ดร.ปรานอม   บํารุง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางถนอมศร ี ตันติชัยวนิช  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางวชิราพร  ไชยชนะ  หัวหนากลุมสาระสังคม  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวปภาวี   บุญเปา  หัวหนากลุมสาระศิลปะและดนตรี กรรมการ 
๑.๕ นางสาวจิดาภา   งามนวล  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีบทบาท/หนาท่ี ดังนี้ 
 ๑. วางแผนพัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

๒. ดําเนินการขับเคล่ือนการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ใหเปนไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร 
๓. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรยีนการสอน และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 
๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
๕. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
๖. อื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร และเปนประโยชนตอการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

 
๒. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรตานทุจริตศึกษา/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

๒.๑ ระดับปฐมวัย 
 ๒.๑.๑ นางสาวสุกัญญา แซต้ัง     ครูโรงเรียนบานชุมแสง ประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๒ นางสาวนวพร ชลวรทัศน     ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการ 
 ๒.๑.๓ นางสาวรุงอรุณ  หวยโหงทอง  ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒ ระดับประถมศึกษาตอนตน 
 ๒.๒.๑ นางสาวกาญจนา   ทรัพยสุข   ครูโรงเรียนบานชุมแสง ประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๒ นางอมรรัตน  หัวใจ     ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางสาวชลิตา  ดีทน     ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๒.๓ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๓.๑ นางวชิราพร  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบานชุมแสง ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒ นายเอกชัย  ชางหลอ     ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการ 
 ๒.๓.๓ นางนภาพร   แสงรัตน     ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีบทบาท/หนาท่ี ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาหลักสูตรตานทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
 ๒. ดําเนินการสอนตามหลักสูตรตานทุจริตศึกษา/นําไปบูรณาการในกลุมสาระอื่น/จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
 ๓. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามหลักสูตรตานทุจริตศึกษาตอผูอํานวยการโรงเรียน 
 
ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดผลดีแกทาง

ราชการ 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ดร.ปรานอม   บํารุง) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบานชุมแสง 
ท่ี 37 /2563 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 
                                                                  

ดวยโรงเรียนบานชุมแสง ไดเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน เปนไปตามแนวดําเนินการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสําหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอย) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑.  เด็กหญิงกานสินี  เตาทอง  นักเรียนช้ัน ป.6  ประธานกรรมการ 
๒.  เด็กชายติยะ  เหลืองออน  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
๓.  เด็กหญิงชัญญานุช  วิญญาสุข  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
๔.  เด็กหญิงอรรฐพร  บุญศิริ  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
5.  เด็กหญิงจิรฐิตา  คงพล้ิว  นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมการ 
6.  เด็กชายพันแสน  เมืองแสน  นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมการ 
7.  เด็กหญิงธัญรดา  เจริญรัมย  นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมการ 
8.  เด็กหญิงศศิประภา  ไขไพรวัน  นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมการ 
9.  เด็กหญิงกรกฎ  อินสวาง  นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมการ 
10.เด็กหญิงแสงตะวัน  สิทธิจาต    นักเรียนช้ัน ป.5  กรรมการ 
11.เด็กหญิงณัฐณิชา  คูเจริญสิน  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
12.เด็กหญิงบุญญิศา  แจงสวาง  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
13.เด็กหญิงอริสา  ยิ้มพึ่งบุญ  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
14.เด็กหญิงวิศัลยศยา  พงศาปาน  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการ 
1๕. เด็กหญิงเขมินทรา  แกกลา  นักเรียนช้ัน ป.6  กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยมีบทบาท/หนาท่ี ดังนี้ 
๑. กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพงึประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๔. เปนผูนําในการสรางเครือขายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดําเนินการกิจกรรมเพื่อปองกนัการ

ทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 
๕. ประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๖. สรรหา/คัดสรร ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๗. ประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการปองกันและตอตานการทุจริต 
๘. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตอโรงเรียน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
 

ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามแนวทางการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสําหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอย) โดยเครงครัด 

 
ส่ัง ณ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
(ดร.ปรานอม   บํารุง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบานชุมแสง 
ท่ี 38 /2563 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
                                                                  

ดวยโรงเรียนบานชุมแสง ไดเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน เปนไปตามแนว
ดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ดังนี้ 

๑. นายศรีชัย  กิติกรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 

๒. วาท่ีรอยโท ฉัตฐวัฒน  เฉลิมฤทธิวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๓. นายวสิษฐ  ยืนหยัดชัย  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๔. นางพัชรี  ยืนหยัดชัย  ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน   กรรมการ 

๕. พระครูวรวงศวิวัฒน  ผูแทนองคกรศาสนา   กรรมการ 

๖. นายอารักษ  สัตยซื่อ  ผูแทนชุมชน    กรรมการ 
๗. นางสาวสุภาพร   คงพล้ิว ผูแทนผูปกครอง    กรรมการ 

๘. นายสมพร  จันทรขอนแกน ผูแทนครู    กรรมการ 
๙. นายธิวา  สุพรรณเนียม ผูแทนศิษยเกา    กรรมการ 

๑๐.ดร.ปรานอม   บํารุง  ผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีบทบาท/หนาท่ี ดังนี้ 
๑. กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริตรวมกับโรงเรียน 
๒. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกานใหบรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๔. สรางเสริมทัศนคติ คานิยม และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๕. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีสวนรวมของชุมชน 
๖. สรางเครือขายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 
๗. ยกยอง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๘. ประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการเรียนสุจริต 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานตอ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามแนวทางการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสําหรับโรงเรียนในชุมชน โดยเครงครัด 
ส่ัง ณ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(ดร.ปรานอม   บํารุง) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 
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