ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/3536

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑
ตำบลป่ำเซ่ำ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
16 กันยำยน ๒๕๖๔

เรื่อง กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
(ตำมรำยชื่อดังแนบ จำนวน 45 โรงเรียน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยชื่อโรงเรียน
2. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
๓. แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดทำโครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน พัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต ๑ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรดำเนินงำน คือ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภำพของชุมชน จำนวน 45 โรงเรียน
จึงขอให้ท่ำน แจ้งผู้รับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
โรงเรียนละ ๑ คน เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในวันที่ 22 – 24 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์แห่งที่ 2 ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐๕๕ – ๘๑๗๗๖๐
โทรสาร ๐๕๕ – ๘๑๗๗๕๙
http://www. utdone.net

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ ITA Online สถานศึกษา จานวน 45 โรงเรียน
อีเมล์
เว็บไซต์
ที่ รหัส SMIS
โรงเรียน
1053690002@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690002
1 1053690002 บ้านวังถ้า
1053690015@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690015
2 1053690015 ป่าขนุนเจริญวิทยา
3 1053690027 วัดวังกะพี(วิเชียรประชานุ 1053690027@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690027
1053690003@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690003
4 1053690003 วัดพระฝาง
1053690008@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690008
5 1053690008 วัดคุ้งยาง
1053690019@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690019
6 1053690019 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
1053690024@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690024
7 1053690024 สวนหลวงสาธิตสปจ.
8 1053690030 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1053690030@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690030
1053690032@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690032
9 1053690032 อนุบาลอุตรดิตถ์
1053690033@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690033
10 1053690033 วัดอรัญญิการาม
1053690039@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690039
11 1053690039 ชุมชนเมืองปากฝาง
1053690045@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690045
12 1053690045 ชุมชนด่านวิทยา
1053690052@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690052
13 1053690052 น้าริดราษฎร์บ้ารุง
1053690061@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690061
14 1053690061 บ้านเหล่าป่าสา
1053690067@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690067
15 1053690067 บ้านวังดิน
1053690069@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690069
16 1053690069 บ้านหาดงิว
1053690071@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690071
17 1053690071 วัดสิงห์ศรีสว่าง
1053690077@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690077
18 1053690077 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
19 1053690080 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1053690080@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690080
1053690083@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690083
20 1053690083 หมู่หา้ สามัคคี
1053690087@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690087
21 1053690087 บ้านน้าอ่างฯ
1053690096@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690096
22 1053690096 บ้านหาดสองแคว
1053690177@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690177
23 1053690177 บ้านในเมือง
1053690178@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690178
24 1053690178 บ้านดอนโพ
1053690188@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690188
25 1053690188 บ้านกองโค
1053690194@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690194
26 1053690194 วัดบ้านเกาะ
1053690201@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690201
27 1053690201 ชุมชนบ้านดง

หมายเหตุ

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รหัส SMIS
1053690203
1053690209
1053690210
1053690216
1053690217
1053690225
1053690249
1053690251
1053690252
1053690258
1053690269
1053690270
1053690273
1053690293
1053690301
1053690308
1053690310
1053690298

โรงเรียน
บ้านป่ากะพี
นาอินวิทยาคม
ชุมชนบ้านโคน
บ้านท่าสัก
วัดไร่อ้อย
บ้านนายาง
อนุบาลชุมชนหัวดง
บ้านห้วยใต้
นานกกก
วัดน้าใส
ด่านแม่ค้ามัน
ชุมชนวัดบรมธาตุ
ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
บ้านแสนขัน
วังโป่งด้ารงวิทย์
บ้านน้าพีมิตรภาพที่ 214
บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)
บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)

อีเมล์
เว็บไซต์
1053690203@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690203
1053690209@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690209
1053690210@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690210
1053690216@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690216
1053690217@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690217
1053690225@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690225
1053690249@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690249
1053690251@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690251
1053690252@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690252
1053690258@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690258
1053690269@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690269
1053690270@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690270
1053690273@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690273
1053690293@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690293
1053690301@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690301
1053690308@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690308
1053690310@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690310
1053690298@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690298

หมายเหตุ

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 กันยำยน 2564 ประชุมคณะกรรมกำร ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
09.00 – 09.30 น.
09.๓0 – 10.00 น.
๑0.15 – ๑2.๐๐ น.

13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

- ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แนวทาง รูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
- แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
- แนวทางการดาเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
- การสร้างเครื่องมือสาหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ผ่าน Web Site : https://sites.google.com/pracharath.ac.th
- สรุปการดาเนินงาน

กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วันที่ 22 - 24 กันยำยน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร ITAสถำนศึกษำ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์แห่งที่ 2
วันพุธที่ 22 กันยำยน 2564
08.๓0 – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
09.00 – 10.00 น. - พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ
โดย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กล่าวรายงาน โดย นางวัชรา คาภู่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
พิธีกร นางกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
10.15 – 11.00 น. - แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
วิทยากร นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
๑1.๐๐ – ๑2.๐๐ น. - เครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
วิทยากร นางวัชรา คาภู่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
13.00 – 16.30 น. - เครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แนวทางการดาเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
- ข้อควรระวังในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
วิทยากร นางวัชรา คาภู่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยำยน 2564
08.30 – 09.00 น. - แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
วิทยากร นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายธีระยุทธ เกตุมี รอง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
09.00 – 1๒.00 น. - กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม)
วิทยากรหลัก นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางวัชรา คาภู่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
วิทยากรกลุ่ม นางชะเรียม ชัยทอง ผอ.กลุ่มอานวยการ
นางกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นางแสงเดือน พรพานิช ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน

-213.00 – 16.30 น.

- กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
วิทยากรหลัก นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นางวัชรา คาภู่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
วิทยากรกลุ่ม นางชะเรียม ชัยทอง ผอ.กลุ่มอานวยการ
นางกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นางแสงเดือน พรพานิช ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน

วันศุกร์ท่ี 24 กันยำยน 2564
08.30 – 1๒.00 น. - การสร้างเครื่องมือสาหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ผ่าน Web Site : https://sites.google.com/pracharath.ac.th
วิทยากร
นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางวัชรา คาภู่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายธีระยุทธ เกตุมี รอง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน
13.00 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการจัดทาเว็บไซต์สาหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แนวทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
วิทยากร
นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางวัชรา คาภู่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายธีระยุทธ เกตุมี รอง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน
16.00 – 16.30 น. - สรุปการดาเนินงาน ตอบข้อซักถาม ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากร นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
หมำยเหตุ - เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- การดาเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ต้องเตรียมมำประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
- ไฟล์ประกอบการจัดทาเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มี Chrome browser เวอร์ชั่นปัจจุบัน และรับสัญญาณ wifi ได้
- ปลั้กต่อพ่วง

