
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่     พิเศษ  /๒๕๖๔ วันที่      ๔  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 ตามที่โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และติดตามประเมินผลปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์นั้น 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
เหมืองแพร่แต่อย่างใด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        (นายโกสินทร์  เศรษฐบุปผา) 

ผู้รายงาน 
 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
..............................ทราบ..................................................................................................................................  
         
 
        (นางระพีพร  โคตรชนะ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต จ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสินบน อ่ืนๆ 

ตุลาคม - - - -  
พฤศจิกายน - - - -  

ธันวาคม - - - -  
มกราคม - - - -  

กุมภาพันธ์ - - - -  
มีนาคม - - - -  
เมษายน - - - -  

พฤษภาคม - - - -  
มิถุนายน - - - -  
กรกฎาคม - - - -  
สิงหาคม - - - -  
กันยายน - - - -  
รวมทั้งสิ้น - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่ง โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่     ๗๖  /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
------------------------------ 

     

ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
๓   ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล            
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวด าเนินการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

 

๑  เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพย์อุดม     ประธานกรรมการ 
     ๒  เด็กหญิงดวงฤดี  โพธิ์ศรีงาม       กรรมการ 

๓  เด็กหญิงปิยภรณ์   จันทะคุณ       กรรมการ 
๔  เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยพิลา       กรรมการ 
๕  เด็กหญิงวรินดา  พรหมมาวัน       กรรมการ 
๖  เด็กหญิงธัญชนก  สีหะวงศ์       กรรมการ 
๗  เด็กหญิงสุกฤตา  จันทะพันธ์       กรรมการ 
๘  เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานกลาง       กรรมการ 
๙  เด็กหญิงกันยรัตน์  จันทะคุณ       กรรมการ 
๑๐ เด็กหญิงอาทิตยา  คนเพียร          กรรมการและเลขานุการ 

 -  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้  

๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๓. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

๔. เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน  



๕. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๖. สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 ๗. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

 ๘. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 

 ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) โดยเคร่งคัด 
 
  สั่ง ณ  วันที่  ๒๘    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

                   (นางระพีพร   โคตรชนะ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่ง โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่   ๗๗  /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
------------------------------ 

     

ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
เป็นไปตามแนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ดังนี้ 

๑  ...............................................................     ประธานกรรมการ 
     ๒  นายค าดี  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  ...............................................................     กรรมการและ

เลขานุการ 
 มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้  



๑. ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริต  
๔. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๕. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๖. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
๗. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๘. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตส าหรับโรงเรียนในชุมชน (อ.ป.ป.ชุมชน) โดยเคร่งครัด 

    สั่ง ณ  วันที่  ๒๘    เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

      (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 ที่    ๗๘    / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา 

******************** 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียนตลอดจนการบริหารจัดการ การ
นิเทศก ากับติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน และขยายผลให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา จึ งขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
ระดับสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   ๑. นางระพีพร  โคตรชนะ      ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพิญ  เอ่ียมแสงวัฒนา      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. นายเหมันต์  กันผุย       กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวอรญา  จันทะคุณ       กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวนิรมล  พรมใจ       กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวธนพร  วรชินา       กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวมาริสา  กุลศิริ       กรรมการ 
  ๑๕. นายโกสินทร์  เศรษฐบุปผา                กรรมการและ

เลขานุการ 

โดยมีบทบาท/มีหน้าที่ ดังนี้   
๑. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ระยะสั้นระยะยาว 



๒. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของ 
    โครงการ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 
    การสอน 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นรายไตรมาสและสรุปผลประจ าปี 
๖. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

            (นางระพีพร   โคตรชนะ) 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


