
 
 
 
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรยีนสำมเงำวทิยำคม จงัหวดัตำก 
                                                   ที ่ 72 / 2563 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัเตรยีมกำรเปิดเผยขอ้มลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  กำรประเมนิคุณธรรม จรยิธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนสำมเงำวทิยำคม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
----------------------------------------- 

 

  ดว้ยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมอืในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ ตำมแผนปฏบิตักิำรป้องกนักำรทุจรจิของ
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำเขต 38 เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบักำรประเมนิคุณธรรม 
จรยิธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำและโรงเรยีนในสงักดั 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

เพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตั ิ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำร กระทรวงศกึษำธกิำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 39 และอำศยัอ ำนำจตำมค ำสัง่
ส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ที ่109/2550 ลงวนัที ่2 กุมภำพนัธ ์2550 เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจ
กำรบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัเตรยีมกำรเปิดเผย
ขอ้มลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  กำรประเมนิคุณธรรม 
จรยิธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนสำมเงำวทิยำคม ตวัชีว้ดัที ่9 กำรเปิดเผยขอ้มลู
และตวัชีว้ดัที ่10 กำรป้องกนักำรทุจรติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดงันี้ 
  1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   นำยใจ   ยอดด ำเนิน ประธำน 
   นำงสำวนงลกัษณ์  ด่ำนตระกูล กรรมกำร 
   นำยช่วงศลิป์  บวัสอน  กรรมกำร 
   นำงธนิตตำ  รอดสุนทรำ กรรมกำร 
   นำงขนิษฐำ  สุวรรณปัญญำ กรรมกำร 

นำงกลัยำ   ธรีะเชยี  กรรมกำร 
   นำยพทิยำ  รอดสุนทรำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงสำวรชันก   จนิะตำ  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
   นำยจ ำเนียร  เนียมจนัทร ์ กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 



   นำงพทัธนนัท์  เกตุชม  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
  มหีน้ำที ่1.  ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรรบัประเมนิ 
   2.  ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยเพือ่รวบรวมเอกสำร หลกัฐำน
เผยแพร่ 
   3.  อ ำนวยควำมสะดวกและใหค้ ำปรกึษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำย 
   4.  ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบ ควบคุม ดแูลระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูก่อนกำร
เผยแพร่ 
   5. ร่วมแกไ้ขปัญหำเพือ่ใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
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 ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
   นำยใจ   ยอดด ำเนิน ประธำนกรรมกำร 
   นำยพทิยำ   รอดสุนทรำ กรรมกำร 
   นำงธนิตตำ   รอดสุนทรำ กรรมกำร 
   นำงสำวรชันก   จนิะตำ  กรรมกำร 
   นำยจ ำเนียร   เนียมจนัทร ์ กรรมกำร 
   นำงสำววภิำวรรณ  ค ำมงคล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงพทัธนนัท์  เกตุชม  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
 
  มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐำน เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กี่ยวขอ้ง รปูภำพหรอื
หลกัฐำนประกอบทีม่คีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้
ดงันี้ 

01 โครงสรำ้ง 
02 ขอ้มลูผูบ้รหิำร 
03 อ ำนำจหน้ำที ่
04 แผนยุทธศำสตรห์รอืแผนพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ ภำยในปี 2563 
05 ขอ้มลูกำรตดิต่อ 
06 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการประชาสมัพนัธแ์ละปฏิสมัพนัธข์้อมูล 
 นำงสำวรชันก   จนิะตำ   ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวสมเพชร   แตงบุญรอด กรรมกำร 
 นำยจ ำเนียร   เนียมจนัทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวกฤตกิำ   ทมิเสน  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 



มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูกำรประชำสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธข์อ้มูล เอกสำร/หลกัฐำนจำก
ผูเ้กีย่วขอ้ง รปูภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำร
ประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

07 ขำ่วประชำสมัพนัธ์ ประจ ำปี 2563 
08 Q and A ช่องทำงทีบุ่คคลภำยนอกสอบถำมขอ้มลูได ้
09 Social Network แสดงเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ 
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการด าเนินงาน 

   นำยพทิยำ   รอดสุนทรำ ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำววภิำวรรณ  ค ำมงคล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนินงำน เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กีย่วขอ้ง รปูภำพ
หรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  
ตำมหวัขอ้ดงันี้ 
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 010    แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 25693 
 011    รำยงำนกำรก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีรอบ 6 เดอืน ปี 2563 
 012    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการปฏิบติังาน 

   นำยธนิตตำ   รอดสุนทรำ ประธำนกรรมกำร 
   นำยพทิกัษ์  ค ำแปง  กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรทัว่ไป) 

ว่ำที ่ร.ต.หญงิจรญิำ  บุญมำ   กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรวชิำกำร) 
นำงสำวกฤตกิำ  ทมิเสน  กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรงบประมำณฯ) 
นำงสำวรชันก   จนิะตำ  กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรกจิกำร

นกัเรยีน) 
นำงสำวเพญ็พชิชำ ใจยอด    กรรมกำรและเลขำนุกำร (กลุ่มบรหิำร

บุคคล) 
มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูคู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน 5 กลุ่มบรหิำร เอกสำร/

หลกัฐำนจำกผูเ้กี่ยวขอ้ง รปูภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงใน
ระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

013   คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนทัง้ 5 กลุ่มบรหิำร  
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการให้บริการ 



   นำยผดุงเกยีรต ิ  ปำนแดง  ประธำนกรรมกำร 
   นำยพทิกัษ์  ค ำแปง  กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรทัว่ไป) 

ว่ำที ่ร.ต.หญงิจรญิำ  บุญมำ   กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรวชิำกำร) 
นำงสำวกฤตกิำ  ทมิเสน  กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรงบประมำณฯ) 
นำงสำวรชันก   จนิะตำ  กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรกจิกำร

นกัเรยีน) 
นำงสำวเพญ็พชิชำ ใจยอด           กรรมกำร (กลุ่มบรหิำรบุคคล) 
นำงสำวรชันก   จนิะตำ  กรรมกำร ( E-Service) 
นำยจ ำเนียร   เนียมจนัทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูคู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรหิำรทัง้ 
5 กลุ่มบรหิำรพรอ้มกบักำรประเมนิและรำยงำนผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจ เอกสำร/หลกัฐำน
จำกผูเ้กีย่วขอ้ง รูปภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่
กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

014    คู่มอืหรอืมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งในกลุ่มบรหิำร 5 กลุ่มบรหิำร 
015 ขอ้มลูเชงิสถติกิำรใหบ้รกิำร ประจ ำปี 2563 
016 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใหบ้รกิำร ประจ ำปี 2562 
017  E-Service ช่องทำงทีบุ่คคลภำยนอกสำมำรถขอรบับรกิำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ภำรกจิของสถำนศกึษำ (โปรแกรมสนบัสนุนกำรบรหิำรจดักำรของสถำนศกึษำ เช่น SMSS 
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ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

   นำงขนิษฐำ   สุวรรณปัญญำ ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำววภิำวรรณ  ค ำมงคล  กรรมกำร  

นำงองัคณำ   ตำมกูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูกำรใชจ่้ำย ควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ใชจ่้ำย รำยงำนผลกำรใชจ่้ำย  เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กีย่วขอ้ง รปูภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่
มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

 018 แผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปี 2563 
 019 รำยงำนกำรก ำกบัตดิตำมกำรใชจ่้ำยงบประมำณรอบ 6 เดอืน 

ปีงบประมำณ 2563 
 020 รำยงำนผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 



ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการ
จดัหาพสัด ุ

   นำงกลัยำ   ธรีะเชยี  ประธำนกรรมกำร 
   นำงคนิตษำ   ขำวสะอำด กรรมกำร  

นำงสำววภิำวรรณ  ค ำมงคล  กรรมกำร 
นำงอุทยัวรรณ   ภู่คง  กรรมกำร 
นำงสำวสุพรรณี   พริยิำธำดำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูแผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ประกำศ เชญิชวน ประกำศผล
กำรจดัซือ้จดัจำ้ง แบบ สขร.1  เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กีย่วขอ้ง รปูภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่
มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

 021 แผนกำรกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืแผนกำรจดัหำพสัดุ ปีงบประมำณ 2563 
 022 ประกำศต่ำง ๆ เกีย่วกบักำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุ 

ปีงบประมำณ 2563 
 023 สรุปผลกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุรำยเดอืน 
 024 รำยงำนผลกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรจดัหำพสัดุประจ ำปีงบประมำณ 

2562 
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

   นำงธนิตตำ   รอดสุนทรำ ประธำนกรรมกำร 
   นำงคนิตษำ   ขำวสะอำด กรรมกำร  

นำงสำวเพญ็พชิชำ ใจยอด  กรรมกำร 
นำยอสิรพงษ์   ใจคนอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูนโยบำย แผนกำรกำรพฒันำบุคลำกร ID PLAN 
เผยแพร่เกณฑก์ำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  เอกสำร/
หลกัฐำนจำกผูเ้กี่ยวขอ้ง รปูภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงใน
ระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 
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 025 นโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปี 2563 
 026 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปี 2563 
 027 หลกัเกณฑก์ำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
 028 รำยงำนผลกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปี 2562 
 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 



ด้านการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

   นำยช่วงศลิป์   บวัสอน  ประธำนกรรมกำร 
   นำยพทิยำ   รอดสุนทรำ กรรมกำร  

นำงสำวรชันก  จนิะตำ  กรรมกำร 
นำยจ ำเนียร   เนียมจนัทร ์ กรรมกำร 
ว่ำที ่ร.ต.สนิธพ   พรีวรพฒัน์  กรรมกำร 
นำงกรรณิกำร ์  รตันภูม ิ กรรมกำร 
นำยศวิพงษ์  กำวนิ  กรรมกำร 
นำงสำวสมเพชร  แตงบุญรอด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงพทัธนนัท ์  เกตุชม  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

 มหีน้ำที ่-  รวบรวมขอ้มลูและจดัท ำคู่มอืหรอืแนวทำงขัน้ตอนเรื่องกำรรอ้งเรยีน 
แสดงช่องทำงกำรรอ้งเรยีน สถติเิรื่องรอ้งเรยีน ช่องทำงรบัฟังควำมคดิเหน็ และแสดงขอ้มลูกำร
มสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย ภำค ี4 ฝ่ำยคณะกรรมกำรผูป้กครองเครอืขำ่ย  เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กี่ยวขอ้ง รปูภำพ
หรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  
ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

 029 แนวปฏบิตักิำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
 030 ช่องทำงแจง้เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
 031 ขอ้มลูเชงิสถติเิรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบประจ ำปี 
 032 ช่องทำงกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ 
 033 กำรเปิดโอกำสใหเ้กดิกำรมสีว่นร่วม 

 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต 

  ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
   ด้านเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
   นำยใจ   ยอดด ำเนิน ประธำนกรรมกำร 
   นำยพทิยำ   รอดสุนทรำ กรรมกำร 
   นำงจนัทรค์ ำ  ปินตำใส  กรรมกำร 

นำงทศันีย ์  สุธมัโม  กรรมกำร 
   นำงพทัธนนัท์  เกตุชม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มหีน้ำที ่-  จดัท ำประกำศเจตจ ำนงสุจรติของผูบ้รหิำร 2 ภำษำไดแ้ก่ ภำษำไทย
และ 

             ภำษำองักฤษ ค ำสัง่คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ภำค ี4 
ฝ่ำย          
            คณะกรรมกำรผูป้กครองเครอืขำ่ย  เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กีย่วขอ้ง รูปภำพหรอืหลกัฐำน
ประกอบ  
            ทีม่คีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพื่อกำรประเมนิ OIT ออนไลน์  ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

 

034 เจตจ ำนงสุจรติของผูบ้รหิำรภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
035 กำรมสีว่นร่วมของผูบ้รหิำร 
 

ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต  
   ด้านการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต 
   ด้านการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

นำงสำวนงลกัษณ์  ด่ำนตระกูล ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำวเพญ็พชิชำ ใจยอด  กรรมกำร 
   นำยไพฑรูย ์  จนัทรศ์ลิำนุรกัษ์ กรรมกำร 

นำงขนิษฐำ  สุวรรณปัญญำ กรรมกำร 
นำงกลัยำ  ธรีะเชยี  กรรมกำร 
ว่ำที ่ร.ต.หญงิจรญิำ บุญมำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำงสำววำร ี  มหำวนั กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
มหีน้ำที ่-  จดัท ำแผนกำรป้องกนัควำมเสีย่งกำรทุจรติประจ ำปี กำรด ำเนินกำร

เพือ่ 
จดักำรควำมเสีย่ง และกำรจดักจิกรรมเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหบุ้คลำกรในโรงเรยีนมี

ทศันคต ิ 
ค่ำนิยมในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงซื่อสตัยส์ุจรติ เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กี่ยวขอ้ง รปูภำพหรอื 
หลกัฐำนประกอบ ทีม่คีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลูลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์  
ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

 

036 กำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทุจรติประจ ำปี 2563 
037 กำรด ำเนินกำรเพือ่จดักำรควำมเสีย่งกำรทุจรติ ประจ ำปี 2563 
038 กำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร ประจ ำปี 2563 

 
ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต ด้านแผนป้องกนัการ

ทุจริต 



ตวัช้ีวดัย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต ด้านมาตรการ
ส่งเสริมความ 

      โปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในสถานศึกษา  
นำยใจ   ยอดด ำเนิน ประธำนกรรมกำร 

   นำงธนิตตำ  รอดสุนทรำ กรรมกำร 
   นำยช่วงศลิป์  บวัสอน  กรรมกำร 
   นำงขนิษฐำ  สุวรรณปัญญำ กรรมกำร 

นำงสำวนงลกัษณ์ ด่ำนตระกูล กรรมกำร 
นำยเจษฎำ  ฟูมัน่  กรรมกำร 

   นำยศกัรนิทร ์  สบืสอน  กรรมกำร 
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นำงกำญจนำ  เพง็สนิ  กรรมกำร 
นำยพทิยำ  รอดสุนทรำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยฤชำกร  เพง็สว่ำง กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวรตนิันท์  แสนค ำหลำ้ กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

 
มหีน้ำที ่-  จดัท ำแผนปกบิตักิำรกำรป้องกนักำรทุจรติประจ ำปี รำยงำนกำร

ก ำกบั  
ตดิตำมกำรทุจรติประจ ำปีรอบ 6 เดอืน ประจ ำปี 2563 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกนั 
กำรทุจรติประจ ำปี 2562 จดัท ำมำตรกำรสง่เสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
ควบคุม ดแูลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรสง่เสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
เอกสำร/หลกัฐำนจำกผูเ้กีย่วขอ้ง รปูภำพหรอืหลกัฐำนประกอบที่มคีวำมสอดคลอ้งและน ำขอ้มลู 
ลงในระบบเพือ่กำรประเมนิ OIT ออนไลน์ ตำมหวัขอ้ดงันี้ 

 

039 แผนปฏบิตักิำรกำรป้องกนักำรทุจรติประจ ำปี ประจ ำปี 2563 
040 รำยงำนกำรก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนินงำนป้องกนักำรทุจรติประจ ำปี 
          รอบ 6 เดอืน ประจ ำปี 2563 
041 กำรรำยงำนผลกำรป้องกนักำรทุจรติ ประจ ำปี 2562 

 042 มำตรกำรสง่เสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
043 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรสง่เสรมิคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน

หน่วยงำน 
 

   สัง่  ณ  วนัที ่ 8  มถิุนำยน  2563 
 



                                                                                
                   (นำยใจ  ยอดด ำเนิน) 

                                  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนสำมเงำวทิยำคม 


