
 
ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที ่405/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ” (Anti-Corruption Education) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
……………………………….. 

           ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร เสริมสร้ำง  
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) เพ่ือผลักดันให้โรงเรียนน ำหลักสูตร  
ต้ำนทุจริตศึกษำสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรโรงเรียนสุจริต  โดยมี
เป้ำหมำยเพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ทำงโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”
ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “หลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำ” (Anti – Corruption Education) ในวันพุธที่ 31 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.00 – 16.00 น.          
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ  

         ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผล
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
4. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
5. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
6. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
7. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
8. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
10. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
11. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

หน้ำที่ 1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
    ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
2. ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินกำรให้เป้นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกำญจน ีเหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
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3. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
4. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5. นำงนงพงำ อิสสอำด    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
6. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   คร ูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
7. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู    กรรมกำร 
8. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง   คร ู    กรรมกำร 
9. นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น  คร ู    กรรมกำร 
10. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   คร ู    กรรมกำร 
11. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู    กรรมกำร 
12. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    คร ู    กรรมกำร 
13. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมกำร 
14. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมกำร  
15. นำงสำวพัชญมนฑ์ ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำร 
16. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 1. วำงแผนก ำกับ ด ำเนินงำน ประสำนงำน ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
     ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคระกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 
     คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  คร ู    กรรมกำร 
4. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมกำร 
5. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   คร ู    กรรมกำร 
6. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  คร ู    กรรมกำร 
7. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู    กรรมกำร 
8. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
9. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
10. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
11. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  คร ูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
12. นำยธรรมนูญ  ระวังใน  คร ูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
13. ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร 
14. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี            คร ูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ ๑. จัดท ำควำมสะอำดหอประชุม 84 พรรษำ  
2. จัดโต๊ะรับแขกข้ำงเวที 1 ชุด โต๊ะวิทยำกรหน้ำเวท ี1 ตวั จัดโต๊ะกล่ำวรำยงำนและโต๊ะหน้ำขำวส ำหรับคณะครู 
    จ ำนวน 25 ตัว เกำ้อ้ี 50 ตวั 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน    ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู      รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์  ครูช่วยสอน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   1. จัดเตรียมแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ ณ บริเวณหอประชุม 84 พรรษำ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
1. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง   ครู     กรรมกำร 
3. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑.  ด ำเนินกำรถ่ำยภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว 
๒.  ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชำสัมพันธ์ภำพ ลงในเว็บไชต์ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
3.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้าย  
๑. นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น  ครู     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ออกแบบป้ำยไวนิลโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
    (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  2 ป้ำย 

       2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   คร ูช ำนำญกำร    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยภูวดล  ส ำล ี   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีกำรในกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

    ในสถำนศึกษำ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 

       2. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
       3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 1. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวพัชญมนฑ์ ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำร 
3. นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง               ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรประเมินสถำนศึกษำ 
           ๒. จัดเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงิน หรือหลักฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเงิน และรำยงำนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำร 
           ๓. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๑. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ ์  คร ู    กรรมกำร 

4. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครู อัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
5. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครู อัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

 6. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์    คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม  ให้กับคณะผู้บริหำร วิทยำกร คณะครู 
           ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
๑. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร  ครู     กรรมกำร 
3. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องคัดกรองบริเวณหน้ำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองผู้ร่วมงำนทุกคน มีบุคคลที่มีควำมเสี่ยง หรือมีอำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดเชื้อ 

              ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ให้ประสำนกับโรงพยำบำลบำงปะอินทันที  
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 1. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง   ครู     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงนงพงำ อิสสอำด    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์  คร ู    กรรมกำร  

4. นำงสำวพัชญมนฑ์ ทิพย์สง  คร ู    กรรมกำร 
5. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชยักุล  ครผูู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  
    และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  

 ๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ จ ำนวน 3 เล่ม 
3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
       ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

สั่ง    ณ   วันที่  29  สิงหำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

                                          
(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

“หลักสตูรต้านทุจริตศกึษา” (Anti – Corruption Education) 
 
 

1. นำยประจวบโชค  สร้อยสม   ผู้อ ำนวยกำร    
2. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำร    
3. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร    
4. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร    
5. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน   รองผู้อ ำนวยกำร    
6. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
7. นำยเกษม  เมำลิทอง    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
8. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
9. นำยปลื้ม  ปรีชำ    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
10. นำงนงพงำ อิสสอำด     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
11. นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
12. นำยประสบชัย แน่ประโคน   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
13. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ   
14. นำงสำวสมำพร  สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร    
15. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   ครู ช ำนำญกำร     
16. นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ             ครู ช ำนำญกำร    
17. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์    ครู ช ำนำญกำร 
18. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์    คร ูช ำนำญกำร 
19. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ   คร ู
20. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู
21. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน   คร ู
22. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม   คร ู
23. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน     คร ู   
24. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์    คร ู
25. นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์   คร ู  
26. นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี   คร ู   
27. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์    คร ู    
28. นำงสำวภริตำ โอชำรส    คร ู    
29. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์     คร ู    
30. นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล   คร ู      
31. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่   คร ู     
32. นำยวันเฉลิม  อุลิต    คร ู     
33. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง   คร ู     
34. นำงกัลย์พัตร์  เสรีชัย    คร ู     
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35. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล   คร ู     
36. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู
37. นำยภูวดล  ส ำลี    คร ู
38. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น   คร ู       
39. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์   คร ู
40. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์   คร ู
41. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   คร ู     
42. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั   คร ู     
43. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ   คร ู     
44. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย   คร ู
45. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง    คร ู
46. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง   ครูผู้ช่วย 
47. นำยพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย      
48. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครู อัตรำจ้ำง    
49. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี   ครู อัตรำจ้ำง 
50. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์     ครูช่วยสอน  
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ก าหนดการจัดกจิกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
 “หลักสตูรต้านทุจริตศกึษา” (Anti – Corruption Education) ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม 
12.๓๐ – 13.00 น. -  ผู้บริหำรและคณะครู ลงทะเบียนเข้ำร่วมกจิกรรม 
13.00 – 13.30 น. -  พิธีเปิดกิจกรรม 

-  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน กล่ำวรำยงำน 
-  นำยประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
   กล่ำวเปิดกิจกรรม 

13.3๐ – 15.30 น. -  กำรบรรยำยในหลักสูตรด้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education) โดยนำยรัฐศำสตร์     
   ต้องเตือนตน เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร จำกส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม 
   กำรทุจริตประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง รำยละเอียดดังนี้ 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต  
3. Strong : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
4. พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

15.3๐ - ๑6.๐๐ น. -  ตอบข้อซักถำม กับ ป.ป.ช. / น ำเสนอ สรุปกิจกรรม / ท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจกิจกรรม 
-  เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
หมายเหตุ : กำรแต่งกำยผู้บริหำรและคณะครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม แต่งกำยด้วยเสื้อเขียวใหม่ (หญิงสวมกระโปรง) 

 
 


