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คำสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 
ที ่๑23/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  
ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต” 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี   ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุดรธานี  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแนวดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต 
ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต”ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

  ๑.๑ นางชุติปภา  บัวระภา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๒ นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                               

มีหน้าที ่   ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการอำนวยการ 
  2.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อำนวยการ   ประธานคณะกรรมการ 
  2.2 นายโชคชัย แก้วดวงดี  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
  2.๒ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  2.๓ นางสาววรินทร  เข็มทอง        รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  2.๔ นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู     กรรมการ 
  2.๕ นายชัชวาล เจริญชนม ์  ครู     กรรมการ 
  2.๖ นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู     กรรมการ 
  2.๗ นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร  ครู     กรรมการ 
  2.๘ นางศิรินธร  ศิริจันทรา           คร ู    กรรมการ 
  2.๙ นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  2.๑๐ นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวก  ดูแล  และแก้ไขปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 
 

/3. คณะกรรมการดำเนินงาน 
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๓. คณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน 
  3.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อำนวยการ  ประธานคณะกรรมการ 
  ๓.2 นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  3.๓ นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์           คร ู   กรรมการ 
  ๓.๔ นายผจญไพร  อ่ินอ้อย           ครู    กรรมการ 
  ๓.๕ นางรุจิรา    อ่ินอ้อย    คร ู   กรรมการ 

๓.๖ นางศิรินธร  ศิริจันทา  คร ู   กรรมการ 
๓.๗ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร  คร ู   กรรมการ 
๓.๘ นางอรสิน  พรมสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
3.๙ นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  คร ู   กรรมการ 

  3.10 นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ คร ู   กรรมการ 
    ๓.๑1 นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด คร ู   กรรมการ 
  ๓.๑2 นางสาวนิศา  ศูนย์ประทุม  ครู     กรรมการ 
  ๓.13 นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  ครู    กรรมการ 
  ๓.๑๔ นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
  3.๑๕ นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
  ๓.๑๖ นางสาววรินทร  เข็มทอง  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๗ นางเงินตรา  กิจนุกร  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ดำเนินการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่น มาตรการการรับสินบน  
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการจัดการเรื่องความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง    
 4. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐาน ด้านวิชาการ 
  4.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อำนวยการ  ประธานคณะกรรมการ 

4.2 นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครู    รองประธานกรรมการ 
  4.3 นางเจียมจิต  โคตรชมภ ู  คร ู   กรรมการ 
  4.4 นางรุ่งนภา  ทองทิพย์  คร ู   กรรมการ 
  4.5 นางพิสมัย     บรรเลงรมย์  คร ู   กรรมการ 

   4.6 นางสาวสิริลักษณ์   ทองสะอาด คร ู   กรรมการ 
   4.7 นางไตรรัตน์     สาธุบุตร  คร ู   กรรมการ 

   4.8 นางมานิตา    ดอนพลก้อม  คร ู   กรรมการ 
   4.9 นางสาวศุภลักษณ์    ผดงุเวียง คร ู   กรรมการ 
   4.10 นางสาวศิริพรรณ   คริสเตียนเซ่น    คร ู   กรรมการ 

 
/4.9 นางมานิตา     
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  4.11 นางสาวมสารัศม์   บ้านโพธิ์ศรี      คร ู   กรรมการ 
  4.12 นางสาวชนม์นิภา   ทองโชติ      คร ู   กรรมการ 
  4.13 นางสาวกัญญา    ฝ่ายชาวนา คร ู   กรรมการ 

   4.14 นายอัยวัฒน์       ม่วงเสาร์  คร ู   กรรมการ 
   4.15 นายอนุชิต   ชัยพุทธา  คร ู   กรรมการ 
   4.16นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล  คร ู   กรรมการ 

   4.17 นางสาวสุดารัตน ์  ทองเภ้า คร ู   กรรมการ 
   4.18 นางสาวปิยะธิดา พันธะไชย คร ู   กรรมการ 
   4.19นายพงษ์ศักดิ์    โอทาตะวงษ์ คร ู   กรรมการ 
   4.20 นางสาวตติยา  ต่อติด  คร ู   กรรมการ 

   4.21 นางสาวศุภมาศ    ขาวขำ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
   4.22 นางสาววยุร ี    โสภา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  4.23 นางอรสิน   พรมสิทธิ์           คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  4.24 นายธานี  ใจญาณ   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักสูตรสุจริต 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรต่อต้านการทุจริต 
  3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐาน ด้านงบประมาณ 
  5.๑ นางสาววรินทร   เข็มทอง  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
  5.2  นางรุจิรา  อ่ินอ้อย   ครู    รองประธานกรรมการ 
  5.3 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา   ครู    กรรมการ 
  5.4 นางสาวธัญชนก  แหล่สท้าน  ครู    กรรมการ 
  5.5 นายวันเฉลิม  บุญเกษม   ครู    กรรมการ 
  5.6 นางสาวนิสาชล  พรมพัฒน์    ครู    กรรมการ 

5.7 นางสาวชฎาพร    คูณป่าข่า  คร ู   กรรมการ 
5.8 นางสาวจุฑารัตน์  ลาดำ  คร ู   กรรมการ 
5.9 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู   กรรมการ 
5.๑0 นายศุภเศกข์  ท้าวซาว  คร ู   กรรมการ 
5.11 นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย  คร ู   กรรมการ 
5.12 นางสาวลลิตา  ปัสสาวฒันะ  คร ู   กรรมการ   
5.13 นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5.14 นางสาวภัควลัญชญ์ อำเคน  พนักงานราชการ  กรรมการ 

/5.11 นางสาวบุปผา... 
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  5.15 นางสาวบุปผา  ชาวดร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  5.๑6 นางสาวปวริศา  รชัสมบัติ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  5.17 นางเงินตรา  กิจนุกร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  5.18 นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
  1. วางแผนงบประมาณ 
  2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  3. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย / ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 6. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐาน ด้านบุคคล 
  6.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
  6.2นายชัชวาล  เจริญชนม ์  ครู    รองประธานกรรมการ 
  6.3 นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ ครู    กรรมการ 
  6.4 นางมลฤดี  บาดตาสาว  ครู    กรรมการ 
  6.5 นางสุภาพร      พันธ์ชัย  ครู    กรรมการ 
  6.6 นางสุพิณยา     วงษ์อุบล  ครู    กรรมการ 
  6.7 นางณาฏินี       ศิริบรรพต  ครู    กรรมการ 
  6.8 นางสาวสุจิมพร  ธนะสูตร  ครู    กรรมการ 

6.9 นางสาวรัตดา    แผ่นสวุรรณ   คร ู   กรรมการ 
6.10 นางสาววรรณภา  วิบญุกุล  คร ู   กรรมการ 
6.11 นางอมรรัตน์     พรหมเสนา  คร ู   กรรมการ 
6.๑2 นายประจักษ์   ราชโยธี  คร ู   กรรมการ 

  6.13นางสุภาพร      พันธช์ยั  คร ู   กรรมการ 
  5.14  นายศักดิ์ชัย  คันธ ี  คร ู   กรรมการ 
  5.15นางสาวเกศินี  จันทรประทักมี คร ู   กรรมการ 
  5.16นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  คร ู   กรรมการ 
  5.17นางรัชฎาภรณ์   พรหมบุตร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  5.19นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
  1. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
  2. การสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาบุคลากรให้แสวหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
  3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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7. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐาน ด้านบริหารทั่วไป 
  7.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
  7.2 นายสิทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู    รองประธานกรรมการ 
    7.3 ว่าที่ร้อยตรี ไมตรี  ศรีอภิทรัพย์   คร ู   กรรมการ 
    7.4 นายปัญญา  พิมพ์ศรี   คร ู   กรรมการ 
    7.5 นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์  คร ู   กรรมการ   
    7.6 นายชัยวัฒน ์ สุรภีร์   คร ู   กรรมการ  
    7.7 นายถนอม   ทีคำ   คร ู   กรรมการ 
    7.8 นายอนุสิฏฐ์   ปสันิตย์  คร ู   กรรมการ 
    7.10 นายมงคล  ดอนพลก้อม  คร ู   กรรมการ 
    7.12 นายธันวา  วงษ์อุบล  คร ู   กรรมการ 
    7.13 นางวาสนา  บุญช ู   คร ู   กรรมการ 
    7.15 นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์  คร ู   กรรมการ 
    7.16 นางดลกาญจน์  พรหมพลจร คร ู   กรรมการ 
    7.17 นางลำเพย   ผิวอ่อน  คร ู   กรรมการ 
    7.18 นางสาววารุณี  พิเนตร  คร ู   กรรมการ 
    7.19 นางสาวยุวดี  ผิววงษ ์  คร ู   กรรมการ 
    7.20 นางสาวทิพวรรณ รสชา  คร ู   กรรมการ 
    7.21 นายจิติพงษ์   ผดุงพัฒนากูล  คร ู   กรรมการ 
    7.23 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  7.24 นายพินจิ  ทองคำ   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
  1. การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต 
  2. การจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ปลอดภัย 
  3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการโรงเรียนสุจริตให้เครือข่ายต่างๆรับทราบ  
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 8. คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐาน ผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 
  8.๑ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  8.๒  นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู    รองประธานกรรมการ   
  8.3  นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู คร ู   กรรมการ 

8.4  นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ  คร ู   กรรมการ 
8.5  นางอาภาภรณ์ สงศรี  คร ู   กรรมการ 
8.6  นายชวนนท์  พวงทวี  คร ู   กรรมการ 
8.7  นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร์ คร ู   กรรมการ 

  8.8  นางสาวเกษมณี คำฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
  8.9  นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ  ครู     กรรมการ 
  8.10 จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม ครู    กรรมการ 
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  8.11 นางสาวพัชรี    เปรมปรีดิ์  ครู    กรรมการ 
  8.12 นางจันทร์ประภา   ภูละมุล  ครู    กรรมการ 
  8.13 นายวริทธธ์ร   นาท ี  ครู    กรรมการ 
  8.14 นายวชัรินทร์  ป้องป้าน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  8.15 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  คร ู   กรรมการ 
  8.16 นางสาวปิยะพร    โลหะพรม    คร ู   กรรมการ 
  8.17 นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  8.18 นายวิรุฬห์บุญดี   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  8.19 นายวริทธิ์  ทีปสว่าง  ครูธุรการ  กรรมการ 
  8.20 นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  8.21 นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.22 นางอัมรินทร์  นารินทอง  ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1.จัดทำแผนพัฒนาภาพแห่งความสำเร็จของสถานศึกษาและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  
  3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 9. คณะกรรมการประเมินผลและกำกับติดติตาม 
  9.1 นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อำนวยการ   ประธานคณะกรรมการ 
  9.2 นายโชคชัย แก้วดวงดี  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
  9.๒ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  9.๓ นางสาววรินทร เข็มทอง        รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  9.6 นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู     กรรมการ 
  9.7 นายชัชวาล เจริญชนม ์  ครู     กรรมการ 
  9.8 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู     กรรมการ 
  9.9 นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร  ครู     กรรมการ 
  9.10 นางศิรินธร  ศิริจันทรา           คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  9.11 นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
 มีหน้าที่ 
  1. กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  2. ให้คำแนะนำของคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
  3. รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
  
 

    สั่ง  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม   พ.ศ. 2565   

 

 
 
              (นายคมสันต์  ถานกลางสุ่ย)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 


