
 
 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนพราววิทยาคม 
ที่ 169/2565 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจรติ โรงเรียนพราววิทยาคม  ปงบประมาณ 2565    
………………………………. 

            เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนพราววิทยาคมบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
ตัวชี้วัดของโครงกาภายใตมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน 5 กลุม  ไดแก กลุมบริหารงานวิชาการ           
กลุมบริหารทั่วไป กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุมนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีผูบริหารและครูเปนแบบอยางในการปฏิบัติ รวมทั้งชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ      
มีสวนรวมในการดําเนินงานกับโรงเรียน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนพราววิทยาคม ปงบประมาณ 2565 ดังนี้  
              1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาที่ ใหคําปรึกษาในการดําเนินการ การนิเทศ/กํากับ/
ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตใหแลวเสร็จตามกรอบเวลาที่กําหนด ประกอบดวย 
    1.1 นางลภัสนันท เรียนยอย   ประธานกรรมการ 
   1.2 นางสาวสายฝน  วรรณกูล   กรรมการ 
                   1.3 นายธนพล  ยอดเกิด    กรรมการ 
                   1.4 นางสาวกาญจนา โปธา   กรรมการ 
    1.5 นางออยทิพย  ทองดี    กรรมการ  
              2. คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต มีหนาที่ จัดทําหลักสูตรเพื่อสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย         
อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม (ยุทธศาสตรที่ 1)  ประกอบดวย 
                   2.1 นางประภาสร   อุลัย    ประธานกรรมการ 
    2.2 นายศักดิ์ดา  กาชัย    กรรมการ 
    2.3 นายพงษศักดิ์  ลาออต    กรรมการ 
    2.4 นางธนวรรณ  มหายศ    กรรมการ 
    2.5 นางสาวชมัยพร  แซวี    กรรมการ 
    2.6 นางเสาวนีย  นภาวรรณ   กรรมการ 
    2.7 นางสาวประภาพร  ทองดี   กรรมการ 
    2.8 นางสอางศรี  มณยีะ    กรรมการ 
    2.9 นายนรินทร  ทีหัวชาง    กรรมการ 
    2.10 นายสิรภพ  บุญยืน    กรรมการ 
                   2.11 นางสาวจันทิพา  ฟูมั่น   กรรมการ  
    2.11 นางสาวนิรบล  หลาโสด   กรรมการและเลขานุการ  
              3. คณะกรรมการพัฒนาผูเรียนโรงเรียนสุจริต มีหนาที่ จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกผูเรียนใหเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  
ประกอบดวย 
                 3.1 คณะกรรมการกิจกรรมบริษัทสรางการดี มีหนาท่ี ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริม/พัฒนา
นักเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมบรษิัทสรางการดี  การมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรม  
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บริษัทสรางการดี  การมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัว  ประกอบดวย  
       3.1.1 นางสอางศรี  มณียะ   ประธานกรรมการ  
      3.1.2 นางจําลอง  วารุกา   กรรมการ 
       3.1.3 นางวิมล  นาวะระ   กรรมการ 
      3.1.4 นางสาวรตัตยิา  วิริยะ   กรรมการ 
                      3.1.5 นายปรยิะ  วัฒนศิริเสรีกุล   กรรมการ 
                      3.1.6 นายกิตติ  ศิริจันทร   กรรมการ 
                      3.1.7 นายไชยศิริ  ศุภธีรารกัษ   กรรมการ 
                      3.1.8 นายอิทธิเทพ สรางอิฐ   กรรมการ 
                      3.1.9 นายวินัย สาธร    กรรมการ 
                      3.1.10 นายธานี เบญจวรรณ   กรรมการ 
                      3.1.11 นางสิรภพ  บุญยืน   กรรมการและเลขานุการ   
 3.2 คณะกรรมการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีหนาที่จัดกิจกรรม    
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีอยางชัดเจนนําไปปฏิบัติไดในการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีในดานการปองกันการทุจริต  การสงเสริม ปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริตรวมทั้งการสรางเครือขายการปองกันการทุจรติในโรงเรยีนและชุมชน  ประกอบดวย  
                       3.2.1 นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน   ประธานกรรมการ  
      3.2.2 นางสาวชมัยพร แซวี   กรรมการ 
       3.2.3 นายยุทธพงษ จีโนสวัสดิ์   กรรมการ 
      3.2.4 นายณัฐพล ธัญญพงษ   กรรมการ 
       3.2.5 นางสาววัลลภา ทวีอภิรดปีติ  กรรมการ 
       3.2.6 นางสาวรุงอรณุ ศาสนะสุพินธ  กรรมการ 
       3.2.7 นางสาวนพมาศ เศวตตระกูลชัย  กรรมการ 
       3.2.8 นางสาวจุฑาสิรี นามกร   กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 คณะกรรมการกิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง มีหนาที่บูรณาการการจัดกิจกรรมสรางสํานึก
พลเมืองในการจัดการเรียนรูสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคมเพื่อปลูกจิตสํานึก
นักเรียนใหเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสุจริต ประกอบดวย  
       3.3.1 นางสาวชมัยพร แซวี   ประธานกรรมการ  
      3.3.2 นางสาวจินตนา โพธ์ิงาม    กรรมการ 
       3.3.3 นางออยทิพย ทองดี    กรรมการ 
      3.3.4 นางสาวศนิชา เลศิการ    กรรมการ 
       3.3.5 นายทวี สิริปุญญปารม    กรรมการ 
       3.3.6 นางสาวธราเนาว สัตยพานิช   กรรมการ 
       3.3.7 นางสาวชลลดา พนาสัมฤทธิผล   กรรมการ 
       3.3.8 นางสาวปญญาพร อามอ    กรรมการ 
            3.3.9 นางสาวจุฑาสิรี นามกร   กรรมการและเลขานุการ   
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               3.4 คณะกรรมการกิจกรรมภาพยนตรสั้น มีหนาท่ีพัฒนาความสามารถและสงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนตรสั้นและเผยแพร/ประชาสัมพันธผลงานสื่อภาพยนตรสั้นตามคุณลักษณะ       
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตตอสาธารณชน  ประกอบดวย  
     3.4.1 นางสาวจุฑาสิรี นามกร   ประธานกรรมการ  
   3.4.2 นางสาวพันธิตรา เปงนวล   กรรมการ 
    3.4.3 นางสาววัลลภา ทวีอภิรดีปติ   กรรมการและเลขานุการ  
               3.5 คณะกรรมการกิจกรรมคายเยาวชน มีหนาที่จัดกิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน”       
ในการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต  ประกอบดวย 
                    3.5.1 นางสาวธราเนาว สัตยพานิช   ประธานกรรมการ  
   3.5.2 นางสาวพันธิตรา เปงนวล   กรรมการ 
    3.5.3 นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน   กรรมการและเลขานุการ  
            4 คณะกรรมการพัฒนาครู มีหนาที่จัดกิจกรรมพัฒนาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบ
บูรณาการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหมีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐาน
การเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย  
               4.1 นางสาวศนิชา  เลิศการ    ประธานกรรมการ 
               4.2 นายศักดิ์ดา กาชัย    กรรมการ 
               4.3 นางรุงทิวา  กาชัย    กรรมการ 
               4.4 นางศิริวรรณ  ลือดารา    กรรมการ 
               4.5 นางชวาลี  ภิรารักษ    กรรมการและเลขานุการ  
             5. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียน (ITA Online) 
มีหนาที่  
 - เก็บรวบรวมขอมูล 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา  สวนที่ 2   
การเก็บขอมูลจากผูรับบรกิารหรือผูติดตอสถานศึกษา สวนที่ 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของสถานศึกษา 
 - จัดทําขอมูลตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  เพ่ือเผยแพรทางเว็บไซตของสถานศึกษา 
ประกอบดวย 
               5.1 คณะกรรมการรวบรวมขอมูลผลการประเมินและจัดทําขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูล
พ้ืนฐาน (o1-o9) ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน ดานการดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน (o10-o13)    
ดานการใหบริการ (o18 o19 o20) ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส (o32) ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1      
การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจรติ (o34 - o41) และตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกัน   การ
ทุจรติ (o42-o43)  ประกอบดวย  
                     5.1.1 นางวิไลวรรณ  ปวคํา   ประธานกรรมการ 
   5.1.2 นายสิรภพ  บุญยืน    กรรมการ 
      5.1.3 นายรัชชัย  ลุมมา    กรรมการ 
      5.1.4 นางสาวประกายดาว  วงศใหญ  กรรมการ 
                    5.1.5 นางสาวสมัชญา  เทพสุวรรณ  กรรมการ 
                    5.1.6 นางสาวสุธาทิพย  ภุมรนิทร   กรรมการ 
                    5.1.7 นายอินทนินท  กําปนทอง    กรรมการ 
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              5.2 คณะกรรมการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงานดานการใหบริการ (o14-o17)  
ประกอบดวย  
                    5.2.1 นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ  กรรมการ 
   5.2.2 นางสาวพรพรรณ  เปงแกว   กรรมการ 
     5.2.3 นายจีรเทพ  ศิริปญญา   กรรมการ 
     5.2.4 นางสาววัลลภา ทวีอภิรดีปติ   กรรมการ 
              5.3 คณะกรรมการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (o21-o24)  
ประกอบดวย  
                    5.3.1 นางพิจิตรา  สิทธิวงค    กรรมการ 
   5.3.2 นางสาวณชนก  จักรบุตร   กรรมการ 
     5.3.3 นายนิเวศน บัวทองใส    กรรมการ 
     5.3.4 นางสาวเจนจิรา  นิวะรตัน    กรรมการ 
             5.4 คณะกรรมการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25-o28) 
ประกอบดวย 
                  5.4.1 นางสาวศนิชา  เลิศการ   ประธานกรรมการ 
                  5.4.2 นายศักดิ์ดา กาชัย    กรรมการ 
                  5.4.3 นางรุงทิวา  กาชัย    กรรมการ 
                  5.4.4 นางศิริวรรณ  ลือดารา   กรรมการ 
                  5.4.5 นางชวาลี  ภิรารกัษ    กรรมการและเลขานุการ  
            5.5 คณะกรรมการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส (o29-o31 o33)           
ประกอบดวย  
                  5.5.1 นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ   กรรมการ 
                  5.5.2 นายพงษศักดิ์  ลาออต   กรรมการ 
          6. คณะกรรมการวิจัยโครงการโรงเรียนสุจริต มีหนาที่จัดทําวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 
             6.1 นายอินทนนิท  กําปนทอง    ประธานกรรมการ 
             6.2 นางสาวประกายดาว  วงศใหญ   กรรมการ 
             6.3 นางสาวสมัชญา  เทพสุวรรณ   กรรมการ 
             6.4 นางสาวสุธาทิพย  ภุมรินทร    กรรมการ 
             6.5 นายรัชชัย  ลุมมา     กรรมการและเลขานุการ 
   

 ทั้งนี้ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังดังกลาวปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด 

 
    สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
      

      ลงชื่อ  
       (นางลภัสนันท  เรียนยอย) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม 


