
 

 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา ใน
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ  
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้  
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ "กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่ง ใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" 
ปัจจุบันกำร ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ซึ่งถือเป็นกำร ยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ให้เป็น "มำตรกำร ข้องกันกำรทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง ด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับ กำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับ
หน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  

ITA เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมและควำม โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐที่รับกำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำรประเมินเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำร
พัฒนำตนเอง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและต่อประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำร  พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนภำครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำน ป.ป.ช ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่  
2. กำรใช้งบประมำณ  
3. กำรใช้อ ำนำจ  
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
9. กำรเปดิเผยข้อมูล  
10. กำรป้องกันกำรทุจริต  

เครื่องมือทีช่้ในกำรประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำยในที่มีต่อหน่วยงำน 



 

 

 
ตนเองประกอบด้วย ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัด

กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มี  ต่อ
หน่วยงำนที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัด 
กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  

3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment : 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ  
เข้ำถึงได้ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริตเกณฑ์ระดับกำรประเมิน มี 7 
ระดับ ดังนี้  

ผลคะแนน 95 – 100 คะแนน  ระดับ AA  
ผลคะแนน 85 – 94 คะแนน  ระดับ A  
ผลคะแนน 75 – 84 คะแนน  ระดับ B  
ผลคะแนน 65 – 74 คะแนน  ระดับ C  
ผลคะแนน 55 – 64 คะแนน  ระดับ D  
ผลคะแนน 50 – 54 คะแนน  ระดับ E  
ผลคะแนน 0 – 49 คะแนน  ระดับ F  

 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ใน

ปีงบประมาณ 2563  
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ปีงบประมำณ 2563 โดยภำพรวมได้คะแนน
เท่ำกับร้อยละ 97.50 คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรเนินงำนของหน่วยงำน ระดับ AA 
โดยพิจำรณำตำมแบบวัดกำร รับรู้ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 

- แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  ได้คะแนน 30  คะแนน 

- แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ) ได้คะแนน 30  คะแนน 

- แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integritynd Transparency Assessment 
: OIT)  ได้คะแนน 37.50  คะแน 

รวม 3 ด้ำน ได้คะแนน 97.50 คะแนน ได้ระดับ AA  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยก  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ตั้งแต่ o01 – o43 ได้คะแนน 100 คะแนน  ยกเว้น   

 



 

 

 
o23  สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รำยเดือน  และ  
o41  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  

โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยกจึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน สาเหตุของข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

o23 
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ รำยเดือน   

- สรุปรำยละเอียดไม่ครบถ้วน 
- ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำ

พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 

o41 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 

- ขำดกำรรำยงำนผลในปีงบประมำณ 
2563 

 
ซึ่งทำงโรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยกจะได้หำแนวทำงและมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยในสถำนศึกษำต่อไป 
 

4. มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
จำกกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดตำมข้อ 3 ทำงโรงเรียนจึงได้ก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม 

และควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ ดังนี้  
 

o23  สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รำยเดือน   
- แต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ และดูแลในส่วนของกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ 
- ให้มีกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือ 

งบประมำณประจ ำปีและกำรจัดหำพัสดุ จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยประจ ำปี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุทุกเดือน  

- กลุ่มบริหำรงบประมำณ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและสรุปผลภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2564 
และ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ก่อนปิดปีงบประมำณ  

 
o41  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ และดูแลในส่วนของโครงกำรป้องกันกำรทุจริต  
- ให้ผู้ประสำนงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งดูแลรับผิดชอบโครงกำรป้องกันกำรทุจริต ชี้แจง

รำยละเอียดและควำมชัดเจนของโครงกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

- ให้มีกำรตรวจสอบ ก ำกับติดตำม นโยบำยและแนวทำงของโครงกำรป้องกันกำรทุจริตและ
รำยงำน เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง และมีส่วนได้ ส่วนเสียรับทรำบนโยบำยนั้น 

 
5. การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยกเป็น
รำยตัวชี้วัด โรงเรียนอนุบำลวัดปรินำยกได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และหำแนวทำงในกำรน ำผลกำรประเมิน ITA  



 

 

 
 
ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้ดี
ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 
5.1 การปฏิบัติหน้าที่  
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมระเบียบ มำตรฐำนกำรท ำงำนให้มีควำมโปร่งใสใน

ปฏิบัติงำนหรือ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำ
เทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้มำ ติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง 
มุ่งม่ันเต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ  

 
5.2 การใช้งบประมาณ  
จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน

อย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง และต้องเปิดโอกำสให้
บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมใน กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ หน่วยงำนตนเองได้  

 
5.3 การใช้อ านาจ  
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือก

บุคลำกร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์โดยจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 
5.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้

รับทรำบ และน ำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมก ำหนด รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล ติดตำม และ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย  

 
5.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพรวมถึง

จัดท ำแผนงำน ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเก่ียวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตของหน่วยงำนที่จะต้องท ำให้ กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมชื่อมั่นให้
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนในกำรร้องเรียนเมื่อพบ เห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้หน่วยงำน
จะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยใน หน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำย
ตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน  

 
5.6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำง

เคร่งครัด และ จะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
หรือกำรให้บริกำรของ หน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบัง 



 

 

 
 
หรือบิดเบือนข้อมูล และต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ  

 
5.7 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร  
จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 

สำมำรถเข้ำถึง ได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบรวมถึงกำร จัดให้มีช่องทำงให้
ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือ
กำรให้บริกำรและมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อ
สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  

 
5.8 แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน  
จัดให้มีกำรด ำเนินงำนปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของ

หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง พัฒนำ กำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำม
โปร่งใสมำกข้ึน  

 
5.9 การเปิดเผยข้อมูล  
ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ  

1. ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ประวัติ ที่ตั้ง ช่องทำงกำรติดต่อ ข่ำวประชำสัมพันธ์ ฯลฯ  
2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ  
3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 

หรือกำรจัดหำพัสดุ  
4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร 

ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หลักเกณฑ์กำรบริหำร และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรเปิด 

โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึง ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 
5.10 แนวทางการป้องกันการทุจริต  

1. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทำงสอดคล้องหรือ สนับสนุน 
ให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับ คุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศึกษำ  

2. ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร ครู และบุคลำกร กำร 
ประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือ กำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต  



 

 

 
 

3. จัดให้มีวิ เครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยวิเครำะห์แต่ละตัวชี้วัด เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผล
กำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด เป็นต้น  
 

4. ทบทวนและจัดท ำมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดมำตรกำรที่จะ 
ใช้เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริม คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตำมผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและ ควำมโปร่งใส โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น กำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดขั้นตอน หรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ 


