
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
                                                   ที่  72 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 
----------------------------------------- 

 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำหนดแนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562  

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจการ
บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลและ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   นายใจ   ยอดดำเนิน ประธาน 
   นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล กรรมการ 
   นายช่วงศิลป์  บัวสอน  กรรมการ 
   นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 

นางกัลยา   ธีระเชีย  กรรมการ 
   นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายจำเนียร  เนียมจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางพัทธนันท์  เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 1.  กำหนดนโยบายและวางแผนการรับประเมิน 
   2.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐานเผยแพร่ 
   3.  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย 
   4.  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
   5. ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
   นายใจ   ยอดดำเนิน ประธานกรรมการ 
   นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางธนิตตา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ 
   นายจำเนียร   เนียมจันทร์ กรรมการ 
   นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
   นางพัทธนันท์  เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐาน
ประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

01 โครงสร้าง 
02 ข้อมูลผู้บริหาร 
03 อำนาจหน้าที่ 
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในปี 2563 
05 ข้อมูลการติดต่อ 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 นางสาวรัชนก   จินะตา   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสมเพชร   แตงบุญรอด กรรมการ 
 นายจำเนียร   เนียมจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวกฤติกา   ทิมเสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เอกสาร/หลักฐานจาก

ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพ่ือการ
ประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 
08 Q and A ช่องทางที่บุคคลภายนอกสอบถามข้อมูลได้ 
09 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน ด้านการดำเนินงาน 

   นายพิทยา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลด้านการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือ
หลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตาม
หัวข้อดังนี้ 
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 010    แผนการดำเนินงานประจำปี 25693 
 011    รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2563 
 012    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน 

   นายธนิตตา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นายพิทักษ์  คำแปง  กรรมการ (กลุ่มบริหารทั่วไป) 

ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญา  บุญมา   กรรมการ (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
นางสาวกฤติกา  ทิมเสน  กรรมการ (กลุ่มบริหารงบประมาณฯ) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) 
นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด    กรรมการและเลขานุการ (กลุ่มบริหารบุคคล) 

มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 กลุ่มบริหาร เอกสาร/หลักฐาน
จากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการ
ประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

013   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 5 กลุ่มบริหาร  
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน ด้านการให้บริการ 

   นายผดุงเกียรติ  ปานแดง  ประธานกรรมการ 
   นายพิทักษ์  คำแปง  กรรมการ (กลุ่มบริหารทั่วไป) 

ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญา  บุญมา   กรรมการ (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
นางสาวกฤติกา  ทิมเสน  กรรมการ (กลุ่มบริหารงบประมาณฯ) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) 
นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด           กรรมการ (กลุ่มบริหารบุคคล) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ ( E-Service) 
นายจำเนียร   เนียมจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารทั้ง 5 
กลุ่มบริหารพร้อมกับการประเมินและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เอกสาร/หลักฐานจาก
ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพ่ือการ
ประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

014    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริหาร 5 กลุ่มบริหาร 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 
017  E-Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ 

ภารกิจของสถานศึกษา (โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา เช่น SMSS 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

   นางขนิษฐา   สุวรรณปัญญา ประธานกรรมการ 
   นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล  กรรมการ  

นางอังคณา   ตามกูล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลการใช้จ่าย ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้

จ่าย รายงานผลการใช้จ่าย  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความ
สอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 
 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

   นางกัลยา   ธีระเชีย  ประธานกรรมการ 
   นางคนิตษา   ขาวสะอาด กรรมการ  

นางสาววิภาวรรณ  คำมงคล  กรรมการ 
นางอุทัยวรรณ   ภู่คง  กรรมการ 
นางสาวสุพรรณี   พิริยาธาดานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จดัซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความ
สอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

 021 แผนการการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 
 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 

2563 
 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   นางธนิตตา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นางคนิตษา   ขาวสะอาด กรรมการ  

นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด  กรรมการ 
นายอิสรพงษ์   ใจคนอง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลนโยบาย แผนการการพัฒนาบุคลากร ID PLAN เผยแพร่
เกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการดำเนินงาน  เอกสาร/หลักฐานจาก
ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพ่ือการ
ประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 
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 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 
 026 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 
 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

   นายช่วงศิลป์   บัวสอน  ประธานกรรมการ 
   นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ  

นางสาวรัชนก  จินะตา  กรรมการ 
นายจำเนียร   เนียมจันทร์ กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สินธพ   พีรวรพัฒน์  กรรมการ 
นางกรรณิการ์  รัตนภูม ิ  กรรมการ 
นายศิวพงษ์  กาวิน  กรรมการ 
นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด กรรมการและเลขานุการ 
นางพัทธนันท์   เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ -  รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือหรือแนวทางข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน 
แสดงช่องทางการร้องเรียน สถิติเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น และแสดงข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย ภาคี 4 
ฝ่ายคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐาน
ประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ด้านเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
   นายใจ   ยอดดำเนิน ประธานกรรมการ 
   นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางจันทร์คำ  ปินตาใส  กรรมการ 

นางทัศนีย์  สุธัมโม  กรรมการ 
   นางพัทธนันท์  เกตุชม  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ -  จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2 ภาษาได้แก่ ภาษาไทยและ 

             ภาษาอังกฤษ คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ภาคี 4 ฝ่าย          
            คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบ  
            ทีม่ีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพ่ือการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

 

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
   ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
   ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล ประธานกรรมการ 
   นางสาวเพ็ญพิชชา ใจยอด  กรรมการ 
   นายไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุรักษ์ กรรมการ 

นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 
นางกัลยา  ธีระเชีย  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญา บุญมา  กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาววารี  มหาวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ -  จัดทำแผนการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพ่ือ 

จัดการความเสี่ยง และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติ  
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือ 
หลักฐานประกอบ ทีม่ีความสอดคล้องและนำข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  
ตามหัวข้อดังนี้ 

 

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 
037 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านแผนป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านมาตรการส่งเสริมความ 

      โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา  
นายใจ   ยอดดำเนิน ประธานกรรมการ 

   นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
   นายช่วงศิลป์  บัวสอน  กรรมการ 
   นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล กรรมการ 
นายเจษฎา  ฟูมั่น  กรรมการ 

   นายศักรินทร์  สืบสอน  กรรมการ 
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นางกาญจนา  เพ็งสิน  กรรมการ 
นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
นายฤชากร  เพ็งสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวรตินันท์  แสนคำหล้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ -  จัดทำแผนปกิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานการกำกับ  

ติดตามการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 2562 จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานควบคุม 
ดูแลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสาร/
หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและนำข้อมูล 
ลงในระบบเพ่ือการประเมิน OIT ออนไลน์ ตามหัวข้อดังนี้ 

 

039 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 2563 
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 
          รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 
041 การรายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 

 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  มิถุนายน  2563 
 

                                                                                
                   (นายใจ  ยอดดำเนิน) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 


