
ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ที ่๗๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ระดับสถานศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ     การนิเทศ
ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการสุจริต  สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” ระดับสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑) นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  กรรมการ 
  ๖) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๗) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการ 
  ๘) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ วางแผน ประสานงาน อ านวยการและนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 ๒. คณะกรรมการแต่ละตัวชี้วัด 
 ๐๑ โครงสร้างหน่วยงาน 

 ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการ 
  ๕) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  กรรมการ 
  ๖) นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 



-๒- 

  มีหน้าที ่ ๑. จัดท าโครงสร้างหน่วยงาน แบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 
   ๒. จัดท าข้อมูลผู้บริหาร  

 ๐๓ อ านาจหน้าที่ 
  ๑) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  กรรมการ 
  ๕) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๖) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการ 
  ๗) นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร ครู  กรรมการ 
  ๘) นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  

 ๐๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการ 
  ๔) นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ 

 ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่๑. จัดท าข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
   ๒. จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
 
 ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ๑) นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี ครู  กรรมการ 
  ๕) นายจิรัฏฐ์  เอ้ียเจริญ ครู  กรรมการ 



-๓- 

  ๖) นางสสิธร  หิรัญ ครู  กรรมการ 
      ๗) นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน         ครู        กรรมการ 
  ๘) นางสาวอภิญา  พรชู ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
    ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

 ๐๘ Q&A 
  ๑) นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์ ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวจาริณี  บุญกอง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล 

สงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

 ๐๙ S๐cialNetw๐rk 
  ๑) นางสาวอภิญา  พรชู ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี ครู  กรรมการ 
  ๕) นายจิรัฏฐ์  เอ้ียเจริญ ครู  กรรมการ 
  ๖) นางสสิธร  หิรัญ ครู  กรรมการ 
      ๗) นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน         ครู        กรรมการ 
  ๘) นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Faceb๐๐k  

 ๐๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๑) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  กรรมการ 
  ๔) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการ 
  ๖) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  กรรมการ 
  ๗) นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๔- 

 ๐๑๑ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาส 
  ๑) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชัญญานุช  กลีบอุบล ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวคีตภัทร  พรหมวิชัย ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาส ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

 ๐๑๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  ๑) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ์ ครู  กรรมการ 
 
  ๓) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการ และพนักงาน 
   ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน  

 ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
  ๑) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางวัชราภรณ์จินตภัทร์ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ 
   ของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ 

 ๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
  ๑) นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชลธิชา  บุญผ่องศรี ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวอารียา  ค้าสุกร ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาววรรณภา  จุ้ยสุวรรณ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่จัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
   หรือภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๕- 

 ๐๑๖ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
  ๑) นางสาวศิริรัตน์  แจ้งกระจ่าง ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ในปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

 ๐๑๗ E–Service 
  ๑) นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอภิญา  พรชู ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับ 

บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดย 
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 ๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 ๐๑๙ รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

 ๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  ๑) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวนงเยาว์  ขันค า ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวศิริรัตน์  แจ้งกระจ่าง ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่๑. จัดท าข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียด 
   ๒. จัดท าข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้ 
       จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส  
   ๓. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
       ประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

 ๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

 ๐๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
  ๑) นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวนงนุช  จ่าบาล ครู  กรรมการ 
  ๓) นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์ ครู  กรรมการ 



-๖- 

  ๔) นางสาวชัญญานุช  กลีบอุบล ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวคีตภัทร  พรหมวิชัย ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒. จัดท าประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๓. จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องมีข้อมูลสรุปผล 
       การจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๐๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
  ๑) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวอภิญา  พรชู ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวพรทิพย์  ศิริชาติ ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวมยุรา  สุระนิตย์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่๑. จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๒. จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   ๓. จัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 ๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 ๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 ๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
  ๑) นายวินัย  คงสุขา ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายณตะนาว  เนียมอ่อน ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายจิรัฏฐ์  เอ้ียเจริญ ครู  กรรมการ 
  ๔) นายโปลิศ  เชื้อแก้ว ครู  กรรมการ 
  ๕) นายปิตินันท์  บัวส าลี ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
    ๒. จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
    ๓. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 



-๗- 

 ๐๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

 ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ๑) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสุกัญญา  สุขศรีทอง ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวสินีนารถ  นรินทรสรศักดิ์ ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ ์ ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวคีตภัทร  พรหมวิชัย ครู  กรรมการ 
  ๖) นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ครู  กรรมการ 

  ๗) นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์ ครู  กรรมการ 
  ๘) นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    ๒. จัดท าข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๐๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
  ๑) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าวิดีโอการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 

 ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
  ๑) นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  กรรมการ 
  ๖) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการ 
  ๗) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  กรรมการ 
  ๘) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
    ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

 ๐๓๗ การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  ๑) นางสาวจาริณี  บุญกอง ครู  ประธานกรรมการ 



-๘- 

  ๒) นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. จัดท าข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๒. จัดท าข้อมูลหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
        ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
        กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
  ๑) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท ากิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
  ๑) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวสุพร  อุดมชุม ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๐๔๐รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 

 ๐๔๑ รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
  ๑) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวจิตนา  สังข์ทอง ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ๑. จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส  
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
    ๒. จ าท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ๐๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  ๑) นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอภิญา  พรชู ครู  กรรมการ 
  ๓) นายสุรชัย  ศรีโยธี ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 



-๙- 

 ๐๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  ๑) นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวอภิญา  พรชู ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวจิตนา  สังข์ทอง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

 ๐๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑) นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวคีตภัทร  พรหมวิชัย ครู  กรรมการ 
  ๔) นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  

 ๐๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  ๑) นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม ครู  กรรมการ 
  ๔) นางสาวจุฑาธิปต์  ทัพไทย ครู  กรรมการ 
  ๕) นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว ครู  กรรมการ 
  ๖) นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๐๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  ๑) นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์ ครู  กรรมการ 

  ๔) นายสัญญา  ไพบูลย์ ครู  กรรมการ 

  ๕) นางดวงใจ  งาคม ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ จัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 ๐๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑) นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒) นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

  ๓) นางสาวจิตรานนท์  ทองค าปัน ครู  กรรมการ 

  ๔) นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน  



-๑๐- 

 ๐๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  ๑) นางสาวสุกัญญา  อดิษะ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ ครู  กรรมการ 
  ๓) นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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