คำสั่งโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่
ที่ 24 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต
”การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจาปีงบประมาณ 2563
...........................................................................
ตามที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่
เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถดาเนินตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสูโ่ รงเรียน ตลอดทัง้ การบริหารจัดการ การนิเทศกากับ ติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสูส่ าธารณชนนั้น
ดังนั้นเพื่อให้การนานโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สังกัดสานักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 39(1) พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. นายโกสินทร์ เศรษฐา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
4. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กรรมการ
5. นางกัลยา ชัยพิลา
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กรรมการ
6. นางสาวมาริสา กุลศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการดาเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การ
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อานวยความสะดวกให้กบั คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
กรรมการ
3. นายโกสินทร์ เศรษฐา
ครู คศ.3
กรรมการ

4. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
ครู คศ. 3
กรรมการ
5. นางกัลยา ชัยพิลา
ครู คศ. 3
กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรี ครู คศ. 1
กรรมการ
7. นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ. 1
กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
9. นางสาวชลิตา แก้วเกษศรี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10. นางสาวนิรมล พรมใจ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11. นางสาวธนพร วรชินา
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
กรรมการ
12. นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย ครู คศ. 3
กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวมาริสา กุลศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ วางแผน และดาเนินและดาเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเอกสำร ดาเนินการในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คาอธิบายเป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ที่เป็นปัจจุบนั บนเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพือ่ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา
ประเด็นสารวจ ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
หน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อานาจหน้าที่
O3 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
สถานศึกษา

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในเช่นงาน
4 ผ่าย หรือภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น
o แสดงรายนามผูบ้ ริหารของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดารงตาแหน่งทางการ
บริหารของสถานศึกษา
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของสถานศึกษาทีม่ ีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ข้อ
ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

ผู้รบั ผิดชอบ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
o ที่อยู่ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail)
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ ทุกฝ่ายงาน
สถานศึกษา เช่น
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัตหิ น้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา35
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
- กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น

ข้อ
ข้อมูล
การประชาสัมพันธ์
O7 ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลช่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

การปฏิสมั พันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผูส้ อบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา
O9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
ข้อมูล
การดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงาน
ประจาปี

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

o แสดงแผนการดาเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
O11 รายงานการกากับ o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ติดตามการดานิน o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
งานประจาปีรอบ
ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
6 เดือน
ดาเนินงาน เป็นต้น
O12 รายงานผลการ
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ดาเนินงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดาเนินงานของปี พ.ศ. 2562

ผู้รบั ผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ

- ฝ่ายวิชาการ

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การปฏิบัตงิ าน
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาที่
การปฏิบัตงิ าน
บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด สาหรับบุคลากรในสถานศึกษา กาหนดวิธีการ ขั้นตอน
การปฏิบัตอิ ย่างไร เป็นต้น
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติทผี่ ู้รบั บริการหรือผู้มาติดต่อกับ
การให้บริการ
สถานศึกษาใช้เป็นข้อมลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
สถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ข้นตอนการ
ให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผูร้ ับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
ให้บริการ
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
O16 รายงานผลการ
o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือ
สารวจความพึง
ภารกิจของสถานศึกษา
พอใจการให้บริการ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
O17 E-Service
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจ
หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลัก ของสถานศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่าย o แสดงแผนการดาเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มี
งบประมาณ
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
ประจาปี
งบประมาณที่ใช้ยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายงบประมาณ

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับ o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ รอบ o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
6 เดือน
งบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O20 รายงานผลการใช้ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
จ่ายงบประมาณ o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
ประจาปี
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัด o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
จ้างหรือแผนการ
สถานศึกษา จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดหาพัสดุ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O22 ประกาศเกี่ยวกับ o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
หรือการจัดหา
2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
พัสดุ
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O23 สรุปผลการจัดซือ้ o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
จัดจ้างหรือการ o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
จัดหาพัสดุราย
วงเงินทีซ่ ื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเ้ สนอ
เดือน
ราคา และราคาทีเ่ สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อ หรือจ้าง เป็นต้น
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มกี ารจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O24 รายงานผลการ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
จัดซื้อจัดจ้างหรือ o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ

การจัดหาพัสดุ
ประจาปี

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การดาเนินงาน
O25 นโยบายการ
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มจี ุดมุ่งหมายหรือ
บริหารทรัพยากร
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
บุคคล
โปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผูบ้ ริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่ก าหนดในนามของสถานศึกษา
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บงั คับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
O26 การดาเนินการ
o แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
ตามนโยบายการ
การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
บริหารทรัพยากร
ภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
บุคคล
ใน สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของ บุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
O27 หลักเกณฑ์การ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
บริหารและ
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พัฒนาทรัพยากร o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
บุคคล
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563
O28 รายงานการ
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารและ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการตาม
พัฒนาทรัพยากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
บุคคลประจาปี
และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
การจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 นโยบายการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกีย่ วข้อง
บริหารทรัพยากร
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
บุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับ
ร้องเรียนการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง
ทุจริตและ
ช่องทางออนไลน์
ประพฤติมิชอบ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
o แสดงข้อมูลสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ร้องเรียนการ
บุคลากรในสถานศึกษา
ทุจริตและ
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ งร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง
ประพฤติมิชอบ
เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยูร่ ะหว่างด าเนินการ เป็นต้น
ประจาปี
(กรณีไม่มเี รือ่ งร้องเรียนให้ระบุไม่มเี รื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟัง o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ความคิดเห็น
ดาเนินงานตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา
O33 การเปิดโอกาสให้ o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มี
เกิดการมีส่วนร่วม
ส่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ ของ
สถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทุกกลุม่ งาน

o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
O34 เจตจานงสุจริต o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
O35 การมีส่วนร่วม
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ของผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความ o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
เสี่ยงการทุจริต
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประจาปี
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการ
บริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
O37 การดาเนินการ
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
เพื่อจัดการความ
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
เสี่ยงการทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้อานวยการ

ทุกฝ่ายงาน

- ผู้อานวยการ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- ผู้อานวยการ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป

O38 การเสริมสร้าง
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
- ผู้อานวยการ
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต อย่างชัดเจน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่
ผู้รบั ผิดชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการ o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือ
วิชาการ
ป้องกันการทุจริต
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
O40 รายงานการกากับ o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ติดตามการ
การทุจริต
ดาเนินการ
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ป้องกันการทุจริต
ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ประจาปีรอบ 6
ดาเนินงาน เป็นต้น
เดือน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
O41 รายงานผลการ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ดาเนินการ
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการ
ป้องกันการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ป้องกันการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
ประจาปี
o ใช้รายงานผลการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
O42 มาตรการส่งเสริม o
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
o
ภายในหน่วยงาน

o

O43 การดาเนินการ
o
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม o
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
o

รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

ผู้รบั ผิดชอบ

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ผู้อานวยการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2562
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นทีเ่ ป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ ะต้องพัฒนาใหดี
ขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสูก่ ารปฏิบัติของสถานศึกษา
เป็นต้น
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น กาหนดผูร้ ับผิดชอบหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง การ
กาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับ
ติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ผูอ้ านวยการ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

มีหน้ำที่ ที่จัดเตรียม จัดหา จัดทาเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคาถามที่รบั ผิดชอบ
และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กบั ผูร้ ายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจาปีงบประมาณ
2563
(แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน : นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ 4 กันยายน
2563
4. คณะกรรมกำรรำยงำนผล“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบด้วย
1. นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียน

2.
3.
4.
5.
6.

นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
นายโกสินทร์ เศรษฐา
นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
นางกัลยา ชัยพิลา
นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

มีหน้ำที่ มีรับเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย จากคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสารและเข้าไปรายงานผล
การดาเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจาปีงบประมาณ 2563 ในเว็บไซต์ของ
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ 6 กันยายน 2563
ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งตามคาสั่งนีป้ ฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี
และประโยชน์สงู สุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญ
ั หาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอานวยการ
ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงต่อไป
ทั้งนีบ้ ัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ...................................................................
( นางระพีพร โคตรชนะ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

คาสั่ง โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
ที่ ๔๓ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
-----------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจาปี ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวดาเนินการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สาหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้
๑ เด็กหญิงอาทิตยา คนเพียร
ประธานกรรมการ
๒ เด็กชายชนะพล ชุมผล
กรรมการ
๓ เด็กชายภูริชกานต์ อินมา
กรรมการ
๔ เด็กหญิงปาริตา พรหมดี
กรรมการ
๕ เด็กหญิงวรินดา พรหมมาวัน
กรรมการ
๖ เด็กหญิงพิมพ์ดารา จันทะคุณ
กรรมการ
๗ เด็กหญิงสุกฤตา จันทะพันธ์
กรรมการ
๘ เด็กหญิงณิชาภัทร ปานกลาง
กรรมการ
๙ เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทะคุณ
กรรมการ
๑๐ เด็กหญิงณัฐชยา ชัยพิลา
กรรมการและเลขานุการ
- มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้
๑. กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๓. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พงึ ประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๔. เป็นผู้นาในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน
๕. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๗. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๘. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ น้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสาหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) โดยเคร่งคัด
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

คาสั่ง โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
ที่ ๔๔ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
-----------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจาปี ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับโรงเรียนในชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
เป็นไปตามแนวดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ดังนี้
๑ ...............................................................
ประธานกรรมการ
๒ นายคาดี สีหะวงษ์
กรรมการ
๓ นายสมยศ พรมใจ
กรรมการ
๔ นายระเบียบ จันดาหาร
กรรมการ
๕ นายไพรัตน์ เชื้อบุญมี
กรรมการ
๖ นางดวงดาว บุญพรหม
กรรมการ
๗ นางจันทร ก๋าใจ
กรรมการ
๘ นางนันทิยา จันทะคุณ
กรรมการ
๙ นางสาวธิดา กมลรัตน์
กรรมการ
๑๐ นางสาวปัทมาพร แสงรัตน์
กรรมการ
๑๑ นางสาวจารุมาส แถลงกัณฑ์
กรรมการ
๑๒ นางอัมพร สีหะวงษ์
กรรมการ
๑๓ นางสาวสาคร ราชเพียรแก้ว
กรรมการ
๑๔ นางสาวกฤติมา จันทศร
กรรมการ
๑๕ ...............................................................
กรรมการและเลขานุการ
มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้
๑. กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต

๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๕. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะการดาเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
๖. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต
๗. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
๘. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
๙. รายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ น้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสาหรับโรงเรียนในชุมชน (อ.ป.ป.ชุมชน) โดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

คาสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
ที่ ๔๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา
********************
เพื่อให้การดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก ษา “โรงเรียน
สุจริต” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียนตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศ
กากับติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และ
ขยายผลให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. นางระพีพร โคตรชนะ
ประธานกรรมการ
๒. นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
รองประธานกรรมการ
๓. นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
กรรมการ
๔. นางกัลยา ชัยพิลา
กรรมการ
๕. นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
กรรมการ
๖. นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรี
กรรมการ
๗. นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์ .
กรรมการ
๘. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม .
กรรมการ
๙. นางสาวชลิตา แก้วเกษศรี
กรรมการ
๑๐. นางสาวนิรมล พรมใจ
กรรมการ
๑๑. นางสาวธนพร วรชินา
กรรมการ
๑๒. นางสาวมาริสา กุลศิริ
กรรมการ
๑๓. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีบทบาท/มีหน้าที่ ดังนี้
๑. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ระยะสั้นระยะยาว
๒. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
โครงการ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน
๔. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต”

๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นรายไตรมาสและสรุปผลประจาปี
๖. อื่นๆ ที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

