
 
คำสั่งโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 

ที่ 078 / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษาออนไลน์  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
.............................................................. 

ด้วยสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได้กำหนดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกําหนดให้
โรงเรียนเผยแพร่ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and  Transparency  Assessment  (OIT)  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน โดยเปิดเผย ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS  ให้สาธารณะได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ 
ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือจัดทำข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  
1.  นางสาวปุญญิศา สมมิตร   ประธานกรรมการ 
2.  นางปัทมาวดี  อุดแดง  รองประธานกรรมการ 
3.  นางพรพิมล  บุญโคตร กรรมการ 
4.  นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว กรรมการ 
5.  นายอานนท์  ขัตติ  กรรมการ 
6.  นายสุภคล     แก้ววังชัย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บังเกิดความเรียบร้อย 
 
 2. คณะกรรมการ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10 ประกอบด้วย 

2.1 คณะกรรมการดำเนินงาน O1 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
1.  นางสาวปุญญิศา สมมิตร   ประธานกรรมการ 
2.  นางปัทมาวดี  อุดแดง รองประธานกรรมการ 
3.  นางพรพิมล       บุญโคตร กรรมการ 
4.  นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว กรรมการ 
5.  นายสุภคล     แก้ววังชัย กรรมการ 
6.  นายอานนท์  ขัตติ  กรรมการ  

 7.  นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 
2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน O2 ข้อมูลผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1.  นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
2.  นางพรพิมล       บุญโคตร รองประธานกรรมการ 

 3.  นางจินตนา  สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
2.3 คณะกรรมการดำเนินงาน O3 อำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย 
 1.  นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 

2.  นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
2.4 คณะกรรมการดำเนินงาน O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

  1.  นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
  2.  นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

2.5 คณะกรรมการดำเนินงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบดว้ย 
 1. นายธิติ    ศรัทธานนท ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย กรรมการและเลขานุการ 
2.6 คณะกรรมการดำเนินงาน O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 1. นางพรพิมล    บุญโคตร ประธานกรรมการ 
 2. นางสิรธร  ศักดิ์สูง   กรรมการ 
 3. นางชนกนาถ  เขียวตา  กรรมการ 
 4. นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล  กรรมการ 
 5. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
2.7 คณะกรรมการดำเนินงาน O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ  ประธานกรรมการ 
 2. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการ 
 3. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์ กรรมการ 
 4. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว กรรมการ 
 5. นางสาวพัชรินทร์ ปานาท ี  กรรมการ 
  6. นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
2.8 คณะกรรมการดำเนินงาน O8 Q&A ประกอบด้วย 
 1. นายธิติ    ศรัทธานนท ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย กรรมการและเลขานุการ 
2.9 คณะกรรมการดำเนินงาน O9  Social Network ประกอบด้วย 
 1. นายธิติ     ศรัทธานนท ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย กรรมการ 
3. นางสาวปนัดดา   สิทธิธัญ  กรรมการและเลขานุการ 

2.10 คณะกรรมการดำเนินงาน O10 แผนดำเนินงานประจำปี ประกอบด้วย 
1. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางกรรณิกา  พูลทาจักร์ กรรมการ 
3. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  กรรมการ 
4. นายอภิรักษ์  มณีขัติย ์ กรรมการ 
5. นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล  กรรมการ 
6. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร กรรมการและเลขานุการ 
 



 
2.11 คณะกรรมการดำเนินงาน O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี 

รอบ 6 เดือน ประกอบด้วย 
1. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางกรรณิกา  พูลทาจักร์ กรรมการ 
3. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  กรรมการ 
4. นายอภิรักษ์  มณีขัติย ์ กรรมการ 
5. นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล  กรรมการ 
6. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

2.12 คณะกรรมการดำเนินงาน  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประกอบด้วย 
1. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางกรรณิกา  พูลทาจักร์ กรรมการ 
3. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  กรรมการ 
4. นายอภิรักษ์  มณีขัติย ์ กรรมการ 
5. นางวันเพ็ญ  ชัยมงคล  กรรมการ 
6. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการและเลขานุการ   

 
การปฏิบัติงาน 

2.13 คณะกรรมการดำเนินงาน O13  คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. นางพรพิมล    บุญโคตร ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวญาณิชานันท์ ปัญญา  กรรมการ 
 3. นางสาวพัชรินทร์ ปานาท ี  กรรมการ 

4. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
 

การให้บริการ 
2.14 คณะกรรมการดำเนินงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย 
 1. นายสุภคล     แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 

2. นางชนกนาถ   เขียวตา  กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการ 
5. นางกรรณิกา   พูลทาจักร์ กรรมการ 
6. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
7. ว่าที่ร.ต.พลอธิป เอ่ียมบู่  กรรมการ 
8. นายวันชัย  อมรใฝ่ประไพ กรรมการ 
9. นางสาวพัชรินทร์ ปานาท ี  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
2.15 คณะกรรมการดำเนินงาน O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ ประกอบด้วย 

  1. นายสุภคล     แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นางชนกนาถ   เขียวตา  กรรมการ 
3. นางกรรณิกา   พูลทาจักร กรรมการ 
4. นางสาวพัชรินทร์ ปานาที  กรรมการ 
5. ว่าที่ร.ต.พลอธิป เอ่ียมบู่  กรรมการ 
6. นายวันชัย  อมรใฝ่ประไพ กรรมการ 
7. นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ  กรรมการและเลขานุการ  

2.16 คณะกรรมการดำเนินงาน O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล    พวงย้อยแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางนิตยา  ทินะ  กรรมการ 
3. นางสาวพัชรินทร์ ปานาที  กรรมการ 
4. นางศิริลักษณ์  วิภาตะศิลปิน กรรมการ 
5. นางรัตนาภรณ์ ปัญญาแก้ว กรรมการ 
6. นางกรรณิกา   พูลทาจักร์ กรรมการและเลขานุการ   

2.17 คณะกรรมการดำเนินงาน O17 E–Service ประกอบด้วย 
 1. นายธิติ    ศรัทธานนท ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย กรรมการและเลขานุการ 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
2.18 คณะกรรมการดำเนินงาน O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย 

1. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางกรรณิกา  พูลทาจักร์         กรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา วงค์สิงห์แก้ว กรรมการ 
4. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์ กรรมการ 
5. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  กรรมการ 
6. นางศิริลักษณ์  วิภาตะศิลปิน     กรรมการ   
7. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว      กรรมการและเลขานุการ 

2.19 คณะกรรมการดำเนินงาน O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือนประกอบด้วย 
  1. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 

2. นางกรรณิกา  พูลทาจักร์         กรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา วงค์สิงห์แก้ว กรรมการ 
4. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์ กรรมการ 
5. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  กรรมการ 
6. นางศิริลักษณ์  วิภาตะศิลปิน     กรรมการ   
7. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
2.20 คณะกรรมการดำเนินงาน O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ประกอบด้วย 
 1. นางสาววีรินทร์ภัทร จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 

2. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา วงศ์สิงห์แก้ว กรรมการ 
4. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์ กรรมการ 
5. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  กรรมการ 
6. นางศิริลักษณ์  วิภาตะศิลปิน     กรรมการ   
7. นางกรรณิกา  พูลทาจักร์         กรรมการและเลขานุการ 

 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

2.21 คณะกรรมการดำเนินงาน O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  ประธานกรรมการ 

2. นายอภิรักษ์      มณีขัติย ์ กรรมการ 
3. นางสาวสาวิตรี       มือแข็ง  กรรมการและเลขานุการ 

     2.22 คณะกรรมการดำเนินงาน O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  ประธานกรรมการ 

2. นายอภิรักษ์      มณีขัติย ์ กรรมการ 
3. นางสาวสาวิตรี       มือแข็ง  กรรมการและเลขานุการ 

     2.23 คณะกรรมการดำเนินงาน O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  ประธานกรรมการ 

2. นายอภิรักษ์      มณีขัติย ์ กรรมการ 
3. นางสาวสาวิตรี       มือแข็ง  กรรมการและเลขานุการ 

     2.24 คณะกรรมการดำเนินงาน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวกมลรัตน์ ตันแก้ว  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิรักษ์      มณีขัติย ์ กรรมการ 
3. นางสาวสาวิตรี       มือแข็ง  กรรมการและเลขานุการ 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     2.25 คณะกรรมการดำเนินงาน  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณิชานันท์ ปัญญา  กรรมการ 
3. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ ์ กรรมการ 
4. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 
2.26 คณะกรรมการดำเนินงาน O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกอบด้วย 
1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณิชานันท์ ปัญญา  กรรมการ 
3. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ ์ กรรมการ 
4. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 

2.27 คณะกรรมการดำเนินงาน O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณิชานันท์ ปัญญา  กรรมการ 
3. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ ์ กรรมการ 
4. นางสาวเกศรินทร์ บุญเจริญ กรรมการ 
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ ์ กรรมการ 
6. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 

2.28 คณะกรรมการดำเนินงาน O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณิชานันท์ ปัญญา  กรรมการ 
3. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ ์ กรรมการ 
4. นางสาวเกศรินทร์ บุญเจริญ กรรมการ 
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ สิทธิวงศ ์ กรรมการ 
6. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.29 คณะกรรมการดำเนินงาน O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นายสุภคล  แก้ววังชัย กรรมการ 
3. นายอานนท์            ขัตต ิ  กรรมการ 
4. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 

2.30 คณะกรรมการดำเนินงาน O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประกอบด้วย 

 1. นายธิติ    ศรัทธานนท ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย กรรมการและเลขานุการ   

2.31 คณะกรรมการดำเนินงาน O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจำป ีประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นายอานนท์            ขัตต ิ  กรรมการ 
3. นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว กรรมการ 
4. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.32 คณะกรรมการดำเนินงาน O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 
1. นายธิติ    ศรัทธานนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายชัยนรินทร ์ จันทร์แก้ว กรรมการ 

  3. นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย กรรมการและเลขานุการ 
2.33 คณะกรรมการดำเนินงาน O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

1. นางพรพิมล   บุญโคตร ประธานกรรมการ 
2. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการ 
3. นางชนกนาถ  เขียวตา  กรรมการ 
4. นายชัยนรินทร ์ จันทร์แก้ว กรรมการ 
5. นางจินตนา    สุคนธรส  กรรมการและเลขานุการ 
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
2.34 คณะกรรมการดำเนินงาน O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นางสาวปุญญิศา สมมิตร  ประธานกรรมการ 
2. นางปัทมาวดี  อุดแดง  กรรมการ 
3. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการ 
4. นายสุภคล  แก้ววังชัย กรรมการ 
5. นายอานนท์  ขัตติ  กรรมการ 
6. นางพรพิมล        บุญโคตร กรรมการและเลขานุการ 

2.35 คณะกรรมการดำเนินงาน O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
1. นางสาวปุญญิศา สมมิตร  ประธานกรรมการ 
2. นางปัทมาวดี  อุดแดง  กรรมการ 
3. นางพรพิมล        พวงย้อยแก้ว กรรมการ 
4. นายสุภคล  แก้ววังชัย กรรมการ 
5. นายอานนท์  ขัตติ  กรรมการ 
6. นางพรพิมล        บุญโคตร กรรมการและเลขานุการ 
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
2.36 คณะกรรมการดำเนินงาน  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประกอบด้วย 

1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
3. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 

2.37 คณะกรรมการดำเนินงาน O37 การดำเนินการเพื ่อจัดการความเสี ่ยงการทุจริต 
ประกอบด้วย 

1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
3. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

2.38 คณะกรรมการดำเนินงาน O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 
 1. นางพรพิมล    บุญโคตร ประธานกรรมการ 

2. นางสิรธร  ศักดิ์สูง  กรรมการ 
3. นางสาวเบญจพร จันทวิกสิทธิ์ กรรมการ 
4. นางจินตนา  สุคนธรส  กรรมการ 
5. นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

แผนป้องกันการทุจริต 
2.39 คณะกรรมการดำเนินงาน O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ประกอบด้วย 

1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
3. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 

2.40 คณะกรรมการดำเนินงาน O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี รอบ 6 เดือน ประกอบด้วย 

1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
3. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 

2.41 คณะกรรมการดำเนินงาน O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 
ประกอบด้วย 

1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
3. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
2.42 คณะกรรมการดำเนินงาน O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
3. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 
2.43 คณะกรรมการดำเนินงาน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1. นายสุภคล   แก้ววังชัย ประธานกรรมการ 
2. นายธนภัทร  ใจพุธ  กรรมการ 
3. นายศรายุทธ  กวงแหวน กรรมการ 
4. นายธพรชัย  มาร์ช  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทำเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  Open Data Integrity 
and Transparency Assessment (OIT) และรายงานการเปิดเผยข้อมูลในระบบการประเมิน (OIT) หน้าเว็บไซต์
โรงเรียน 
  

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติราชการด้วยความอุสาหะ วิริยะผลดีต่อการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ 
 
                                สั่ง  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2565                

    
 
 
 

( นางสาวปุญญิศา   สมมิตร ) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 
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