
 
 



สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม (Integrity and Transparency Assessment Online :ITA online)  

ประจำปีงบประมาณ 2564 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 เนื่องจากโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม (ITA online)ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับการประเมินอยู่ในระดับคะแนน       
ร้อยละ  94.77 ระดับ A  ผลการประเมินที่ได้คือ ผ่าน โดยแบ่งคะแนนร้อยละการของการประเมินตามรูปแบบการ
ประเมินและตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตามรูปแบบ
การประเมิน 3 ด้านดังนี้ 

ประเภทรูปแบบ คะแนน(ร้อยละ) ร้อยละของคะแนนที่ได้ 
1.แบบ IIT 30 26.82 
2.แบบ EIT 30 28.52 
3.แบบ OIT 40 34.43 
4.Activate  5 
 รวม 94.77 (ระดับ A) 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตามตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนน หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 93.27 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 83.34 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 93.96 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.06 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต 89.44 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 96.08 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.84 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 94.23 ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 84.64 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 87.50 ผ่าน 

 

  จากตารางสรุปคะแนนร้อยละเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปหาน้อยสุดได้ดังนี้ คะแนนสูงสุดของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ



ดำเนินงานได้คะแนนร้อยละ 96.08  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธภิาพการสื่อสาร คะแนนร้อยละ 94.84 ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการทำงานคะแนนร้อยละ 94.23 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 93.96  ตัวชี้วัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนร้อยละ 93.27 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนร้อยละ 89.44 ตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต คะแนนร้อยละ 87.50 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนร้อยละ 87.06 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 84.64 และ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  คะแนนร้อยละ 83.34 

 

ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ของ
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2564 

1.ด้านบุคลากร 

 การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) บางส่วนยังให้ความสำคัญในการศึกษาทำ
ความเข้าใจในรายละเอียดของข้อคำถามแต่ละข้อของแบบประเมินน้อยเกินไปหรือไม่ได้ศึกษาเลยก่อนดำเนินการ
ตอบและส่งแบบประเมิน 

2.ด้านเทคนิค 

 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ระบบประมวลผลมีความผิดลาดในการ
แสดงผล อาจจะส่งผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของคะแนนการประเมิน และตัวผู้ทำแบบประเมินยังขาดความ
รอบคอบในการตอบแบบประเมิน ตัวอย่างที่พบเช่น การกรอกข้อมูลของเลขบัตรประจำตัวประชาชน  การลงข้อมูล
สหวิทยาเขตไม่ถูกต้อง เป็นต้น  

3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

 3.1 ด้านบุคลากรควรมีการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานทำความเข้าใจกับทุกๆ คนของ
รายละเอียดในการตอบแบบประเมินของแต่ละข้อให้มีความตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับผลที่จะเกิดข้ึน 

 3.2 ปรับปรุงระบบประมวลผล เช่น ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจึงสามารถประมวลผลได้ เช่น การกรอก
ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบ เป็นต้น 

จากรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนอง
หงส์พิทยาคม  (ITA online)  ประจำปีงบประมาณ 2564 ทำให้ทราบว่ามีตัวชี้วัดบางข้อที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข
ในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  เพ่ือจะได้
นำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้มีคุณภาพและมีคะแนนที่สูงขึ้นในแต่ละตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 
2565  และนำไปสู่การปฎิบัติที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น  ตลอดทั้งมีการกำกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 



ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับปรุงมีดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุม
เพ่ือทำความเข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน  รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็น
ถึงความสำคัญ  ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ  
 
 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   

- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 

- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ 2564 

การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน  สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำบัญชีเบิกจ่ายได้ตามช่วงเวลา  เป็นไปตามมาตรการการดำเนินงานที่
โปร่งใสเชื่อถือได้   

 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุมเพ่ือทำความ
เข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ  
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ  
 
 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   

- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 

- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 
 



ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ  2564 
การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน  สามารถ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งคณะกรรมการคอย
ตรวจสอบ เพ่ือผลประโยชน์ทางราชการ  ทำให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้รับความสุจริตเชื่อถือถึง
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน   

 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุมเพ่ือทำความ
เข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ  
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
 
 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   

- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 

- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ . 2564 

การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างๆได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน  สามารถ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งคณะกรรมการคอย
ตรวจสอบ เพ่ือผลประโยชน์ทางราชการ  ทำให้โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้รับความสุจริตเชื่อถือถึง
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน   

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุมเพ่ือทำความ
เข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ  
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ  
 



 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   
- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 
- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ 2564 

การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน  สามารถ
สื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วในการสื่อสาร โดยผู้รับผิดชอบได้สร้างช่องทางการสื่อสาร
รวดเร็วและถูกต้อง  ผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์  facebook  line  Instagram  ข้อความ  วารสารและ
อ่ืนๆ ทำให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้เป็น
อย่างดี  ส่งผลทำให้ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆต่อสถานศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุมเพ่ือทำความ
เข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ  
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ  
 
 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   

- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 

- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ 2564 

การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน  ทำให้การ
ทำงานในส่วนต่างๆของสถานศึกษามีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน  ไม่ยุ่งยากต่อการทำงาน  ส่งผลต่องานในด้าน
ต่างๆนั้นได้รับการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น  ส่งผลให้บุคลกรในสถานศึกษามีความเข้าใจในงานแต่ละส่วนเป็น
อย่างดี  สถานศึกษาได้รบความเชื่อถือและไว้วางใจจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากข้ึน 

 
 

 



ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุมเพ่ือทำความ
เข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ  
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ  
 
 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   

- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 

- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ 2564 

การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน มีผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถมาดูแลควบคุมระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสามารถ
เปิดเผยสู่สาธารณชนในส่วนต่างๆได้ ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และอ่ืนๆ
สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้นำผลการทำงานมาปรับปรุง
โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  และมีการจัดการประชุมเพ่ือทำความ
เข้าใจการประเมินในส่วนต่างๆของตัวชี้วัดและนำหนักคะแนน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ  
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ  
 
 ขั้นตอนการการดำเนินงาน   

- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในปีงบประมาณ 2564 

- จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประชุมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดแนวทางและการติดตาม 

 



ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ในปีงบประมาณ 2564 
การดำเนินงานตามมาตรการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานต่างได้ตามมาตรการและเป็นไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกัน  ถึงแนวทาง
ในการป้องกันการทจริตที่จะเกิดในสถานศึกษา  มีการกำกับติดตามและรายงานผลจากคณะทำงาน  ส่งผล
ให้สถานศึกษามีความเชื่อถือในความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ภาคผนวก 
- คำสั่งที่ 75/2564 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
- ปฏิทินการทำงาน 
- รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
- คำสั่งที่ 75/2564 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

 



 



 
 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

   

 



 ปฏิทินการทำงาน 
 

-  



-  
 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

 

    
 

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาค 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

หนองหงส์พิทยาคม 



 

   
ภาพการประชุมทำความเข้าใจเก่ียวกับหน้าที่ของแอดมินของแต่ละฝา่ยงานในการนำขอ้มูล

ขึ้นสู่เว็ปไซต์โรงเรียนตามตัวช้ีวัดต่างๆของแตล่ะกลุ่มงาน 

 

 

 

 


