
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนชุมแพวิทยำยน 
 ท่ี ๗๒/๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อเตรียมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต : ITA Online) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

……………………………. 
 โครงการโรงเรียนสุจริตเรียกช่ือเต็ม โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการให้หนวยงานในสังกัดรวมเปน            
สวนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการปองกัน              
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชนซึ่ง           
เปนอนาคตของชาติใหมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 1) ทักษะกระบวนการคิด            
2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 4) อยูอยางพอเพียงและ 5) จิตสาธารณะ การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
ดําเนินงานตามปฏิญญาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน
สุจริต 3 ดาน คือดานการปองกัน ดานการปลูกฝงและดานการสรางเครือขาย เพื่อใหทุกกลุมเปาหมาย       
เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต       
 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ            
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” ทุกรูปแบบนั้น  จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมี 
รายวิชาการป้องกันการทุจริต  เพื่อจะได้นํามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนตลอดจนมีการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” ทุกรูปแบบต่อนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
เพื่อจะได้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้                   
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร       
    ๑.๑ นายสุรสิทธิ์          บุญครอง       ผู้อํานวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ  
    ๑.๒ นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์       ครู อันดับ คศ.๓         รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓ นางสาวกัญญาภัค   แข็งแอ  ครู อันดับ คศ.๓             กรรมการ 
    ๑.๔ นางสาวอัจฉรา       ขัวจันทร์             ครู อันดับ คศ.๓              กรรมการ    
 ๑.๕ นางไพรลดา           ศรีภา  ครู อันดับ คศ.๓              กรรมการ 



 
             -๒- 
 ๑.๖ นายพจน์              ชมภูวิเศษ ครู อันดับ คศ.๒               กรรมการและเลขานุการ  
    ๑.๗ นางสาวชลธิชา       สุคนธ์ขจร           ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    มีหน้ำที่  ให้คําปรึกษา ให้คําเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ให้การสนับสนุน ทรัพยากร บุคลากร อํานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผล            
การดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุจริต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
 ๒.๑ นางสาวสมงาม       เร่งเจริญรัตน์        ครู  อันดับ คศ.๓          ประธานกรรมการ   
    ๒.๒ นางสาวกัญญาภัค    แข็งแอ   ครู  อันดับ คศ.๓          รองประธานกรรมการ   
    ๒.๓ นางไพรลดา           ศรีภา   ครู  อันดับ คศ.๓          กรรมการ             
    ๒.๔ นางปราณี             ไมลคามิ              ครู อันดับ คศ.๓          กรรมการ  
 ๒.๕ นางสาวอัจฉรา        ขัวจันทร์   ครู อันดับ คศ.๓          กรรมการ 
    ๒.๖ นางสาวกนกอร  ชาติชนะ   ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ   
 ๒.๗ นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  อันดับ คศ.๓ กรรมการ   
 ๒.๘ นางสาวไปรยา        ประดิพัทธ์ลาวัณย์   ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ         
     ๒.๙ นายทินกรรต์ุ          เขยสุข   ครู อันดับ คศ.๒             กรรมการ 
    ๒.๑o นางสาวนนตรา    เทียมตรี              ครู อันดับ คศ.๑             กรรมการ  
 ๒.๑๑ นางสาวเกศรา    อินทนนท์   ครู อันดับ คศ.๑             กรรมการ  
 ๒.๑๒ นางสาวนัทธ์ชนัน   ศรีโพนทัน           ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายสุริยง     ทองมีค่า   ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
    ๒.๑๔ นายธนากร    ภูงามดาว   ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายพลวัฒน ์    จงสําราญ   ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
    ๒.๑๖ นายวรรณกร    พรมรักษ์   ครูผู้ช่วย                       กรรมการ   
    ๒.๑๗ นายอํานาจ    ภาคศัพท์  ครูผู้สอน                       กรรมการ   
 ๒.๑๘ นายพร้อมพงศ์    รูปชัยภูมิ   ครูผู้สอน                       กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายสานิตย์    รูปชัยภูมิ  ครูผู้สอน                       กรรมการ 
    ๒.๒o นายประเสริฐ    เลาประเสริฐสุข   เจ้าหน้าท่ีธุรการ              กรรมการ   
    ๒.๒๑ นายพจน์             ชมภูวิเศษ            ครู อันดับ คศ.๒              กรรมการและเลขานุการ    
    ๒.๒๒ นางสาวชลธิชา     สุคนธ์ขจร   ครู อันดับ คศ.๒              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
    มีหน้ำที่ วางแผนและดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพ สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 



 
         -๓- 
๓. คณะกรรมกำรติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำรโรงเรียนสุจริต  
    ๓.๑ นางสาวสมงาม     เร่งเจริญรัตน์           ครู  อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ   
    ๓.๒ นางสาวอัจฉรา     ขัวจันทร์   ครู  อันดับ คศ.๓ รองประธานกรรมการ  
    ๓.๓ นายสุริยง           ทองมีค่า      ครูผู้ช่วย กรรมการ   
    ๓.๔ นายพจน์            ชมภูวิเศษ               ครู อันดับ คศ.๒             กรรมการและเลขานุการ    
    ๓.๕ นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจร   ครู อันดับ คศ.๒             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้ำที่   
    ๑. มีหน้าท่ีกล่ันกรองเอกสารและรวบรวมเอกสารเพื่อนําขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
    ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
๔. คณะกรรมกำรรวบรวมสำรสนเทศโครงกำรโรงเรียนสุจริต       
    ๔.๑ ด้ำนข้อมูลพื้นฐำน 
          ๔.๑.๑ นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์     ครู  อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ   
      ๔.๑.๒ นางสาวอัจฉรา    ขัวจันทร์     ครู  อันดับ คศ.๓ รองประธานกรรมการ  
          ๔.๑.๓ นายสุริยง          ทองมีค่า        ครูผู้ช่วย กรรมการ   
          ๔.๑.๔ นายพจน์           ชมภูวิเศษ         ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ    
          ๔.๑.๕ นางสาวชลธิชา    สุคนธ์ขจร     ครู อันดับ คศ.๒            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้ำที่ จัดทําข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสถานศึกษา ข้อมูลผู้บริหาร  
อํานาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง                         

ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

   ๔.๒ ด้ำนกำรบริหำรงำน          
       ๔.๒.๑ นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์     ครู  อันดับ คศ.๓         ประธานกรรมการ   
      ๔.๒.๒ นางสาวอัจฉรา     ขัวจันทร์     ครู  อันดับ คศ.๓ รองประธานกรรมการ  
          ๔.๒.๓ นายสุริยง         ทองมีค่า        ครูผู้ช่วย กรรมการ   
          ๔.๒.๔ นายพจน์             ชมภูวิเศษ       ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ    
          ๔.๒.๕ นางสาวชลธิชา      สุคนธ์ขจร     ครู อันดับ คศ.๒           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้ำที่ จัดทําข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปี  

รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานประจําปีรอบ ๖ เดือน รายงานผลการดําเนินงานประจําปี               

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ รายงานผล

การสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ E-Service  

 



             
-๔- 

    ๔.๓ ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
          ๔.๓.๑ นางสาวสมงาม     เร่งเจริญรัตน์      ครู  อันดับ คศ.๓          ประธานกรรมการ 
  ๔.๓.๒ นายทินกรรต์ุ       เขยสุข              ครู อันดับ คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
   ๔.๓.๔ นางสาวเกศรา      อินทะนนท์        ครู  อันดับ คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ   
  ๔.๓.๔ นายวรรณกร        พรมรักษ์           ครูผู้ช่วย                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  มีหน้ำที่ จัดทําข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี               

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ               

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผล             

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจําปี 

 ๔.๔ ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
  ๔.๔.๑ นางสาวไพรลดา     ศรีภา             ครู  อันดับ คศ.๓          ประธานกรรมการ 
  ๔.๔.๒ นางสาวสมงาม      เร่งเจริญรัตน์     ครู อันดับ คศ.๓    กรรมการ 
  ๔.๔.๓ นางสาวอัจฉรา      ขัวจันทร์          ครู อันดับ คศ.๓        กรรมการ 
  ๔.๔.๔ นางสาวชลธิชา      สุคนธ์ขจร         ครู อันดับ คศ.๒        กรรมการ 
       ๔.๔.๕ นางสาวเกศรา       อินทะนนท์        ครู อันดับ คศ.๑        กรรมการและเลขานุการ   
  ๔.๔.๖ นางสาวนัทธ์ชนัน    ศรีโพนทัน   ครู อันดับ คศ.๑        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
       มีหน้ำที่ จัดทําข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์              
การบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี  
    ๔.๕ ด้ำนกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
 ๔.๕.๑ นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์     ครู อันดับ คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๔.๕.๒ นางสาวอัจฉรา      ขัวจันทร์      ครู อันดับ คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
       ๔.๕.๓ นายทินกรรต์ุ        เขยสุข              ครู อันดับ คศ.๒   กรรมการ      
       ๔.๕.๔ นางสาวเกศรา       อินทะนนท์          ครู  อันดับ คศ.๑   กรรมการ   
  ๔.๕.๕ นายวรรณกร         พรมรักษ์            ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       ๔.๕.๖ นายสุริยง             ทองมีค่า             ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
          ๔.๕.๗ นายพจน์              ชมภูวิเศษ           ครู  อันดับ คศ.๒       กรรมการและเลขานุการ        
          ๔.๕.๘ นางสาวชลธิชา       สุคนธ์ขจร           ครู  อันดับ คศ.๒       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               
   



 

-๕- 
  มีหน้ำที่ จัดทําข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 ๔.๖ ด้ำนกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
  ๔.๖.๑ นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์     ครู  อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ   
      ๔.๒.๒ นางสาวอัจฉรา    ขัวจันทร์     ครู  อันดับ คศ.๓ รองประธานกรรมการ  
          ๔.๒.๓ นายสุริยง        ทองมีค่า        ครูผู้ช่วย กรรมการ   
          ๔.๒.๔ นายพจน์         ชมภูวิเศษ        ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ    
          ๔.๒.๕ นางสาวชลธิชา     สุคนธ์ขจร     ครู อันดับ คศ.๒           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้ำที่ จัดทําข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ            

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ทํางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสําเร็จ

เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  และทันประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

          ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

                                                (นายสุรสิทธิ์     บุญครอง) 
                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนชุมแพวิทยำยนทุกคน 

ท ำแบบวัดกำรรับรู้ของมีส่วนได้ส่วนเสียภำยในครบทุกคน 

ผู้ปกครองของนักเรียนท ำแบบวัดกำรรับรู้ของมีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10  
ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมดรวมทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนชุมแพวิทยำยน 



 


