
 
 
   

 
         คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
             ที ่219/2564 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          ---------------------------------------------- 
 
    ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นั้น 
 

   เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
   1. นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ประธานกรรมการ 
   2. นายอำนวย ดีประสิทธิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  กรรมการ 
   3. นายสุชาติ อินทรศักดิ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  กรรมการ  
   4. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   กรรมการ   
    5. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   กรรมการ 
           และเลขานุการ 
   6. นายพัลลภ จันทร์ลอย    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ      
   7. นายเศกสรรค์ ใจดี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
            และผู้ช่วยเลขานุการ      
  8. นางสาวพัสตราภรณ์ รุ่งแจ้ง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา     กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
             /มีหน้าที่... 
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   มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ปัญหา 
ในการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
 
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน 
   1. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ประธานกรรมการ 
   2. นายบุญรอด พลเสน  ประธานสหวิทยาเขตชาวดอย กรรมการ 
   3. นางประภาศรี จุดมี   ประธานสหวิทยาเขต 
       เขื่อนกระเสียว    กรรมการ  
   4. นายอนุชา เงินแพทย์  ประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง กรรมการ 
   5. นายมานพ กาฬภักด ี  ประธานสหวิทยาเขต 
       หนองหญ้าไซ    กรรมการ 
   6. นายสังวาล มุขทอง   ประธานสหวิทยาเขต 
       ทัพหลวงแจงงาม   กรรมการ 
   7. นางอภิญญา สว่างศรี  ประธานสหวิทยาเขตเมืองสามชุก กรรมการ 
   8. นางปรานตช์ญาน์ กีรติสุนทรรัชต์ ประธานสหวิทยาเขตสามชุก กรรมการ 
   9. นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล  ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก กรรมการ 
   10. นายสุรชาติ หอมละม้าย ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ กรรมการ 
   11. นายประเสริฐ ชัยแย้ม  ประธานสหวิทยาเขต 
       พระอาจารย์ธรรมโชติ  กรรมการ 
   12. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน     กรรมการ 
  13. นายปรีชา นูมหันต ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
       และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
   14. นางชุติมา มีพฤกษ์   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ 
       ภายใน     กรรมการ 
   15. นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน 
       การเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
   16. นายดุสิต อารยกูล   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
       นโยบายและแผน   กรรมการ 
   17. นางมรรยาท แตงโม  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
   18. นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
       บริหารงานบุคคล   กรรมการ 
    19. นางนพวรรณ อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
       ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม 
       ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และการสื่อสาร    กรรมการ 
          /20. นางสาวจิณัฐนา กาฬกาญจน์.. 
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   20. นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
  21. นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
   22. นางอภิญญา น้ำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
    23. นางสาวสริลักษณ์ ทวีสุข  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ 
   24. นายพัลลภ จันทร์ลอย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
           และเลขานุการ 
   25. นางสาวพัสตราภรณ์ รุ่งแจ้ง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา     กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
   1. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ประธานกรรมการ 
   2. นายปรีชา นูมหันต์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
       การจัดการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
  3. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางศิริพร พวงมาลี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางกรองทิพย์ พึ่งสุข   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
   6. นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ    
   7. นายเศกสรรค์ ใจดี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
            และเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ดังนี้  
   1. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม 
   2. กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และทัศนะเชิงบวก (Success Attitude) ต่อการพัฒนา 
การส่งเสริมคุณธรรม ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   4. สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   5. สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้บรรยากาศ 
ความร่วมมือทั่วทั้งโรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ 
   6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนในประเด็นต่าง ๆ และติดตามความก้าวหน้า 
ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
           /7. นิเทศ.. 
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    7. นิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน 
   8. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ รวมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
   1. นายสมชาย ลิ้มประจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ประธานกรรมการ 
   2. นายพัลลภ จันทร์ลอย   ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
  3. นายเศกสรรค์ ใจดี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
   4. นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
   5. นางอภิญญา น้ำแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
    6. นางสาวสริลักษณ์ ทวีสุข  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ 
    7. นางสาวกาญจนาวดี ก้อนทอง  นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ 
   8. นางสาวพัสตราภรณ์ รุ่งแจ้ง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา     กรรมการ 
           และเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ดังนี้  
   1. วางแผน ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานการดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 
 

   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
เต็มกำลังความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

                สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
  


