
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
                                                   ที่  139 / 2565 

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

ในการด าเนินงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
----------------------------------------- 

 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการบรูณาการความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสงักัด ประจ าปีงบประมาณ 2564  

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัต ิ
ระเบียบบรหิารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง มอบหมายอ านาจ
การบงัคับบญัชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จงึแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมลูและ
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี ้
  1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   นายใจ   ยอดด าเนิน ประธาน 

นายนพดล   คงป้อม   รองประธาน 
   นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล กรรมการ 
   นายช่วงศิลป ์  บัวสอน  กรรมการ 
   นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 

นางกัลยา   ธีระเชีย  กรรมการ 
   นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายจ าเนียร  เนียมจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที ่1.  ก าหนดนโยบายและวางแผนการรบัประเมิน 
   2.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพือ่รวบรวมเอกสาร หลักฐานเผยแพร ่
   3.  อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย 
   4.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
   5. ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 



- 2 - 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
   นายใจ   ยอดด าเนิน ประธานกรรมการ 
   นายนพดล   คงป้อม   รองประธาน 

นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางธนิตตา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นายฤชากร  เพ็งสว่าง กรรมการ 
   นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและเลขานุการ 
   นายจ าเนียร   เนียมจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางพัทธนันท ์  เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐาน
ประกอบทีม่ีความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี ้

01 โครงสร้าง 
02 ข้อมูลผู้บริหาร 
03 อ านาจหน้าที ่
04 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ภายในปี 2564-2566 
05 ข้อมูลการติดต่อ 
06 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านการประชาสมัพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 นางสาวรัชนก   จินะตา   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสมเพชร   แตงบุญรอด กรรมการ 
 นายจ าเนียร   เนียมจันทร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวกฤติกา   ทิมเสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมลู เอกสาร/หลักฐานจาก

ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการ
ประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี ้

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 
08 Q and A ช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสอบถามข้อมูลได ้
09 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการด าเนินงาน 

   นายพิทยา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป ์ กรรมการ 
นางสาวกชกร   ละจา  กรรมการ 
นางอังคณา  ตามกูล  กรรมการ 

   นายฤชากร   เพ็งสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลด้านการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือ

หลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตาม
หัวข้อดังนี ้

 010    แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 011    รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปรีอบ 6 เดือน ปีงปม. 2565 
 012    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน 

   นายธนิตตา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นายศักรินทร ์  สืบสอน  กรรมการ (กลุม่บริหารทั่วไป) 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ (กลุม่บริหารวิชาการ) 
นางสาวอังคณา   ตามกูล  กรรมการ (กลุม่บริหารงบประมาณฯ) 
นางสาวรัชนก   จินะต  กรรมการ (กลุม่บริหารกิจการนักเรียน) 
นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด     กรรมการและเลขานุการ (กลุม่บริหาร

บุคคล) 
มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลคู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 กลุม่บรหิาร เอกสาร/

หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบ
เพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี ้

013   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทัง้ 5 กลุ่มบริหาร  
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการให้บริการ 

   นายผดุงเกียรต ิ  ปานแดง  ประธานกรรมการ 
   นายศักรินทร ์  สืบสอน  กรรมการ (กลุม่บริหารทั่วไป) 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ (กลุม่บริหารวิชาการ) 
นางสาวอังคณา   ตามกูล  กรรมการ (กลุม่บริหารงบประมาณฯ) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ (กลุม่บริหารกิจการนักเรียน) 
นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด           กรรมการ (กลุม่บริหารบุคคล) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ ( E-Service) 
นายจ าเนียร   เนียมจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลคู่มือหรอืมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบรหิารทั้ง 5 
กลุ่มบรหิารพร้อมกับการประเมินและรายงานผลการประเมนิความพึงพอใจ เอกสาร/หลักฐานจาก
ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการ
ประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี ้

014    คู่มือหรอืมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกลุม่บริหาร 5 กลุ่มบริหาร 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกประจ าปงีบประมาณ 2565 
016 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้รกิาร ประจ าปี 2564 
017  E-Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรบับริการตามอ านาจหน้าที่ 

ภารกิจของสถานศึกษา (โปรแกรมสนบัสนุนการบรหิารจัดการของสถานศึกษา เช่น SMS 
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ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

   นางขนิษฐา   สุวรรณปัญญา ประธานกรรมการ 
   นายฤชากร   เพ็งสว่าง กรรมการ 

นางสาวโชติกา   สีกาวี  กรรมการ  
นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป ์ กรรมการ 
นางอังคณา   ตามกูล   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลการใช้จ่าย ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่าย รายงานผลการใช้จ่าย  เอกสาร/หลกัฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความ
สอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี้ 

 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 
 019 รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2565 
 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

   นางกัลยา   ธีระเชีย  ประธานกรรมการ 
   นางอังคณา  ตามกูล  กรรมการ 

นางอุทัยวรรณ   ภู่คง  กรรมการ 
นางสาววิรัลพัชร   ฉวีไทย  กรรมการ 
นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกีย่วข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความ
สอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี้ 

 021 แผนการการจัดซื้อจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพสัดุ ปีงบประมาณ 2565 
 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 

2565 ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ 2560 
 023 สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 6 เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ 2565 
 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าปงีบประมาณ 

2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   นางธนิตตา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด  กรรมการ 

นายอิสรพงษ์   ใจคนอง  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลนโยบาย แผนการการพฒันาบุคลากร ID PLAN เผยแพร่

เกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการด าเนินงาน  เอกสาร/หลกัฐานจาก



ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการ
ประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี ้
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 025 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
 026 การด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
 027 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ในป2ี565 
 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม 

   นายช่วงศิลป์   บัวสอน  ประธานกรรมการ 
   นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ  

นางสาวรัชนก  จินะตา  กรรมการ 
นายจ าเนียร   เนียมจันทร ์ กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สินธพ   พีรวรพฒัน์  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  รัตนภูมิ  กรรมการ 
นายศิวพงษ์  กาวิน  กรรมการ 
นายสิทธิชัย   เที่ยงเอม กรรมการ 
นางสาวกันธิมา  ค าภิระแปง กรรมการ 
นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด กรรมการและเลขานุการ 
นางพัทธนันท์   เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือหรือแนวทางข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน 
แสดงช่องทางการร้องเรียน สถิติเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับฟงัความคิดเห็น และแสดงข้อมลูการมสี่วน
ร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ภาคี 4 
ฝ่ายคณะกรรมการผูป้กครองเครือข่าย  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐาน
ประกอบทีม่ีความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี ้

 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 030 ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก

ประจ าปี งบประมาณ 2565 
 032 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น 
 033 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ด้านเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
   นายใจ   ยอดด าเนิน ประธานกรรมการ 
   นายนพดล   คงป้อม   รองประธาน 

นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางจันทร์ค า  ปินตาใส  กรรมการ 

นางทัศนีย์  สุธัมโม  กรรมการ 
   นางสาวกมลวรรณ  สาตศิลป ์ กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  จัดท าประกาศเจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร 4 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเมียนมาร์ค าสัง่คณะกรรมการสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน       
ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย ภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการผู้ปกครองเครอืข่าย  เอกสาร/หลกัฐานจากผู้เกี่ยวข้อง 

รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT 
ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี ้

 

034 เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษา
เมียนมาร์ ในปีงบประมาณ 2565 

035 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
   ด้านการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
   ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

นายพิทยา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล  กรรมการ 

   นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด  กรรมการ 
   นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรกัษ์ กรรมการ 

นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 
นางกัลยา  ธีระเชีย  กรรมการ 
นางสาวกชกร   ละจา   กรรมการ 
นายพันธวัช   เนื่องวัง  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา บุญมา  กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาววาร ี  มหาวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  จัดท าแผนการป้องกันความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี การด าเนินการเพื่อ 

จัดการความเสี่ยง และการจัดกจิกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติ  



ค่านิยมในการปฏิบัตงิานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เอกสาร/หลักฐานจากผูเ้กี่ยวข้อง รปูภาพหรือ 
หลักฐานประกอบ ที่มีความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ 

-7- 
ตามหัวข้อดังนี ้

 

036 การประเมินความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี 2565 
037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต ประจ าปี 2565 
038 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างน้อย 5 กิจกรรม ประจ าปี 2565 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ด้านแผนป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ด้านมาตรการส่งเสริมความ 

      โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา  
นายนพดล   คงป้อม ประธานกรรมการ 

   นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
   นายช่วงศิลป ์  บัวสอน  กรรมการ 
   นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล กรรมการ 
นายเจษฎา  ฟูมั่น  กรรมการ 
นายศักรินทร ์  สืบสอน  กรรมการ 
นางกาญจนา  เพ็งสิน  กรรมการ 
นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
นายฤชากร  เพ็งสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายพันธวัช  เนื่องวัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่-  จัดท าแผนปกิบัติการการป้องกันการทจุริตประจ าปี รายงานการก ากบั  

ติดตามการทจุริตประจ าปรีอบ 6 เดือน ประจ าปี 2564 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน 
การทจุริตประจ าปี 2563 จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควบคุม ดูแลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและน าข้อมลู 
ลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์ ตามหัวข้อดังนี ้

 

039 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทจุริตประจ าปี ประจ าปี 2564 
040 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานป้องกันการทจุริตประจ าปี 
          รอบ 6 เดือน ประจ าปี 2564 
041 การรายงานผลการป้องกันการทจุริต ประจ าปี 2563 

 042 มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม 2565 
 



                                                                                
                   (นายใจ  ยอดด าเนิน) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 


