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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นสอดคล้องกับผลการประเมิน
- ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง
- ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

 
1). การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ย 88.53 อยู่ในระดับ A โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคมโดยใช้เครื่องมือการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบออนไลน์ โดยมี เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการ วิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้าน
เอกสาร (Paperless) ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการ
ทุจริต ในส่วน ของการประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย  โดยเกณฑ์การประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต  
ทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน
ในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการ
ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  

 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้  
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ  หน่วยงานตนเอง ใน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  

2) แบบวั ดการรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ  
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ ท างาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต   

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคม  
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.53 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานอยู่
ใน ระดับ A (Very Good) ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้และค่านิยมขององค์กรมาโดยตลอด 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2563 



 
ตารางท่ี 2 การแปลผลการประเมิน 

 
 จากตารางผลการประเมินของปีงบประมาณ 2563 สามารถระบุได้ว่าจุดแข็งของทางโรงเรียนคือ “การ
ปฏิบัติหน้าที่” และจุดอ่อนคือ “การปรับปรุงการท างาน” ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งต่อไป 

3. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
การแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ 8 ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น จากผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในตารางข้างต้นมีพบว่ามี “จุดอ่อน” อยู่ 1 ตัวชี้วัด ที่ต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานฯ คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีก
ด้วย 

สรุปการวิเคราะห์จุดอ่อน 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น 

1. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขอเอกสารทางราชการต่าง ๆ เช่น การขอคัดส าเนาเอกสารทาง
การศึกษา 

2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกยังไม่มี

ระบบรองรับอย่างเป็นทางการ 



 โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขและน าเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เช่น Line Facebook Youtube เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ อีกท้ังโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่าน
ทางเวปไซต์ โรงเรียน  ( www.hpk.ac.th ) และได้น า เอาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการชั้นเรียน  
( www.hpk.ac.th/stdhpk ) ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนอีกทั้งยัง
สามารถสรุปจ านวนนักเรียนที่มาโรงเรียนในแต่ละวันได้โดยในระบบนี้จะสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของ
นักเรียนในแต่ละคาบเรียนของนักเรียนและใช้ส าหรับบันทึกการสอนของครูได้ ท าให้โรงเรียนลดการใช้กระดาษลง
ได้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังได้น าระบบบริหารจัดการงานแผนงานโครงการในรูปแบบออนไลน์มาใช้เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และใช้ระบบส านักงานอินเล็กทรอ
นิกส์มาใช้ในการรับส่งหนังสือภายในองค์กร จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนมีสารสนเทศออนไลน์ที่
สร้างประสิทธิภาพการท างานและมีการด าเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ 

จุดแข็งของทางโรงเรียนคือ “การปฏิบัติหน้าที่” เป็นตัวชี้วัดที่มีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีหรือแม้แต่กรณีการให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้มาโดย
ตลอด ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนฮอดพิทยาคม เป็นรายตัวชี้วัด 
พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี ยิ่งขึ้น มีดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ 
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง  
เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง 
มุ่งม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  

2. การใช้งบประมาณ โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่ อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์



แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของหน่วยงานตนเองได้  

3. การใช้อ านาจ  โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องมีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการ ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริต ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การ แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบ  ของฝ่าย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน  

6. คุณภาพการด าเนินงาน โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให ้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่าง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การ เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ สาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควร รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง
ค าติชมหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มา



ติดต่อ เข้า มามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้
ความส าคัญ กับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  

9.การเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนฮอดพิทยาคมจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับ ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ  

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 1) โรงเรียนฮอดพิทยาคมต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 2) โรงเรียนฮอดพิทยาคมต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 3) โรงเรียนฮอดพิทยาคมต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 4) ด าเนินการทบทวนและจัดท ามาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต โดยก าหนดมาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการ รายงานผล เป็นต้น 
 โดยในกิจกรรมการด าเนินการดังกล่าวในข้างต้นโรงเรียนได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยมีค าสั่งการปฏิบัติ
หน้าที่พิเศษซึ่งมีรายละเอียดดังพรรณนางานของโรงเรียนได้ชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้องและโปร่งใส 
  



































































 



ค ำส่ังมอบหมำยกำรปฏิบตัิงำนพเิศษ 

ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
โรงเรียนฮอดพทิยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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