
 
 

 
 
 
 

คำส่ัง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
ท่ี  ๑๑๕  /๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” 

------------------------------ 
     

ด้วยโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ซึ่งการดำเนินงานประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ๓ ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน ประกอบด้วยครู ๑๐ คน ส่วนท่ี ๒ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)จำนวน ๕ คน และส่วนท่ี ๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับ
โรงเรียนในชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) จำนวน ๑๕ คน 

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามคำส่ังมอบ
อำนาจของ สพฐ.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ี ๓๔/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการ
ครูและลูกจ้างในสังกัด แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี ้

 

 ๑. ว่าท่ีร้อยตรีบรรจง  ดอกอินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทิพย์มงคล  สอนอาจ  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางณัชชา  ทองพิเศษ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 ๔. นายเกษม  สุวรรณเศษ   ครู คศ.3   กรรมการ 

๕. นางสาวกัลยาณี  สีดา   ครู คศ.3   กรรมการ 
 ๖. นางณัฐวีณ์  คำภาษีพรธวัล  ครู คศ.3   กรรมการ 

๗. นางผ่องพักตร์  บัวสด   ครู คศ.3   กรรมการ 
๘. นายวิทยา  โสมณี   ครู ผู้ช่วย  กรรมการ 
๙. นางราตรี  ล้อมวงศ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางทองพูล  ท้าวเงิน   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ดังนี ้ 
๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต 
๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๕. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 



ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี 
            (บรรจง   ดอกอินทร์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

คำส่ัง โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
ท่ี  ๑๑๖  /๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
------------------------------ 

     

ด้วยโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ซึ่งการดำเนินงานประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ๓ ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน ประกอบด้วยครู ๑๐ คน ส่วนท่ี ๒ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)จำนวน ๕ คน และส่วนท่ี ๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับ
โรงเรียนในชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) จำนวน ๑๕ คน 

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวดำเนินการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งต้ังอนุกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตสำหรับ
นักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้

 

๑  นางสาวเอื้องดอย  กุลเกษม  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ประธานกรรมการ 
๒  นายเด่นชัย  ศรีคูณ   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ 
๓  นายวันเฉลิม  บำรุงพันธ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ 
๔  นางสาวสิรภัทร  วิฑูรย์พันธุ์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ 
๕  นางสาวพรรณนิภา  เห็นสุข  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้  

๑) กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๔) เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการ   
   ทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  
๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  



๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
๘) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

  ท้ังนี้ขอให้อนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) โดยเคร่งคัด 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

ว่าท่ีร้อยตรี 
            (บรรจง   ดอกอินทร์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 
 

. 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน)  

 
 

ด้วยโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ให้เข้าร่วม 
เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  
ซึ่งการดำเนินงานประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ๓ ส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียน ประกอบด้วย 
ครู ๑๐ คน ส่วนที่ ๒ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)จำนวน ๕ คน และ 
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติสำหรับโรงเรียนในชุมชน(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) จำนวน ๑๕ คน 

เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โรงเรียนจึงขอประกาศแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรบัโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. ชุมชน) ดังน้ี 

๑. นายนิคม  พันธ์ุคำ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    ประธานกรรมการ  
๒. นายอุดม วรพิมพ์รัฐ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทาม หมู่ที่ ๑๐       รองประธานกรรมการ 
๓. นายอุทัย สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔      รองประธานกรรมการ 
๔. นายเดชา ฉายาวรรณ ผู้ใหญ่บ้านบ้านผาแก้ว หมู่ที่ ๕      รองประธานกรรมการ 
๕. นายสุพิมล ศรศักดา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรี     กรรมการ 
๖. พ.ต.สวัสด์ิ กุแก้ว  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    กรรมการ 
๗. พ.ท.ปริชาติ ขยายวงศ์  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๘. นายบัวผัน สุขนิจ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๙. นายวันครู มุ่งสิน  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๐. นายสุวัฒน์ ศรีดาคุณ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๑. นายวิจิตร ธิบูรณ์บุญ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๒. นางอำนวย ธรรมเกษ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 



๑๓. นายสมพร ทองเทพ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕        กรรมการ 
๑๔. นางนวลจันทร์   ผลาพร  ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงบัง หมู่ที่ ๕        กรรมการ 
๑๕. นางจันทรสรณ ์  วรพิมพ์รัฐ ผู้แทนชุมชน     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ร่วมกับโรงเรียน 

๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรยีนสุจริต 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงคโ์ครงการโรงเรียนสุจริต 
๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๕. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
ประกาศ ณ วันที ่ ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ว่าท่ีร้อยตร ี

            (บรรจง   ดอกอินทร์) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.ชุมชน)  

 
 

ด้วยโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลใน 
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”เครือข่ายโรงเรียนสุจริตจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งการดำเนินงานมี
คณะกรรมการ ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการผูร้บัผิดชอบโครงการในโรงเรียน ประกอบด้วยครู จำนวน ๑๐ คน ส่วนที่ ๒ 
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรบันักเรียน (ป.ป.ช. น้อย) จำนวน ๕ คน และส่วนที่ ๓ คณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. ชุมชน) จำนวน ๑๕ คน  

เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โรงเรียนจึงขอประกาศแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรบัโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. ชุมชน) ดังน้ี 

๑. นายประมูล ประสาทศร ี กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    ประธานกรรมการ  
๒. นายอุดม วรพิมพ์รัฐ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทาม หมู่ที่ ๑๐       รองประธานกรรมการ 
๓. นายอุทัย สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔      รองประธานกรรมการ 
๔. นายเดชา ฉายาวรรณ ผู้ใหญ่บ้านบ้านผาแก้ว หมู่ที่ ๕      รองประธานกรรมการ 
๕. นายสุพิมล ศรศักดา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรี     กรรมการ 
๖. พ.ต.สวัสด์ิ กุแก้ว  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย    กรรมการ 



๗. พ.ท.ปริชาติ ขยายวงศ์  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๘. นายบัวผัน สุขนิจ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๙. นายวันครู มุ่งสิน  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๐. นายสุวัฒน์ ศรีดาคุณ  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๑. นายวิจิตร ธิบูรณ์บุญ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๒. นายศักดา วิชาพรม  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย     กรรมการ 
๑๓. นายสมพร ทองเทพ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕        กรรมการ 
๑๔. นางนวลจันทร์   ผลาพร  ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงบัง หมู่ที่ ๕        กรรมการ 
๑๕. นางวริษฐา     สุจริต  ผู้แทนชุมชน     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ร่วมกับโรงเรียน 

๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรยีนสุจริต 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงคโ์ครงการโรงเรียนสุจริต 
๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๕. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๖. สร้างเครื่อข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
๗. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษระของโรงเรียนสุจริต 
๘. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัดละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ประกาศ ณ วันที ่๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

        (นายวสันต์     มรกตเขียว) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 
 

 

1. ผศ. สุพิมล  ศรศักดา ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.สวัสด์ิ  กุแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นายนิคม  พันธุ์คำ กรรมการผู้แทนองค์กร

ปกครองท้องถิ่น 
4. นายอุดม  วรพิมพ์รัฐ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นางอำนวย  ธรรมเกตุ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
6. นางราตรี  ล้อมวงศ์ กรรมการผู้แทนครู 
7. นางสาวนุจรินทร์  มุ่งประโยชน ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
8. พระศรีวิสุทธิมุน ีกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. พระครูสุภัทรธรรมานุกิจ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
10. นายบัวผัน  สุขนิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



11. ร.ต.อ.สาวิต  สุจริต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายโอภาส  ธารารมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสุวัฒน์  ศรีดาคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายวิจิตร  ธิบูรณ์บุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ว่าท่ีร้อยตรีบรรจง  ดอกอินทร์ กรรมการและ

เลขานุการ 
 
 

 


