
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ท่ี   /2564   วันที่         2๕  มถิุนายน  ๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

 
เรียน       ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ตามหนังสืออ้างอิงถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ี  
ศธ ๐๔๑๔๙/๖๕ เรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ลงวันท่ี ๘ มกราคม 256๔ เพื่อให้สถานศึกษาจะได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ และน าไปพัฒนาการ 

ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป นั้น 

บัดนี้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตาม 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานส าหรับการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เสร็จเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ 
   

1. จุดทีต้่องปรับปรุงและพัฒนา  คือ 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๕๓ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(๒)  ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๑๑ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

 



(๓)  ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.02  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงานให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 (๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
๘๒.๙๓ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาต
ท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 (๕) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๕๕ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่า ง ๆ ต่อ
สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖)   ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๐๐  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 (๗) ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๘.๑๘  เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ  



(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน  
 

จัดท าข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่ม ICT 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๒) แผนด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือการ
ให้บริการ 

จัดท าแผนด าเนินงาน  
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ
การให้บริการของกลุ่ม
งานทุกกลุ่ม 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๓) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  

จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๔) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การ 
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 

ก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 



(๕) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก ่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

จัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๖) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดท าเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือ
การประเมินความเส่ียง
เพื่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และ
จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

(๗) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต  

จัดท ามาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ 
-มาตรการเผยแผ่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
-มาตรการให้มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการป้องกันการ
รับสินบน 
-มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

-กลุ่มอ านวยการ 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่ม ICT 
-กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 
-กลุ่มบริหารงานแผนและ
นโยบาย 
-กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ และวันท่ี  กันยายน 
๒๕๖๔ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ของโรงเรียนคลองสองพีน่้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประจ าปี 2564  

********************************************** 

            มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 
มกราคม 2561 ท่ีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมิน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  จึงได้น าผลการประเมิน ITA 
ในปี พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์ ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อก าหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน” ในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ดังนี้  
             1. การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน  
                  1.1 การมาปฏิบัติงานของครู ต้องมาก่อนเวลา 8 นาฬิกา และเวลากลับต้องกลับหลัง เวลา 
16.30 นาฬิกา  
                 1.2 การลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา  
                 1.3 การเข้าสอนต้องเข้า – ออกตรงเวลา  
                 1.4 การออกนอกสถานศึกษาต้องขออนุญาตผู้มีอ านาจก่อน ถึงจะออกนอกสถานศึกษาได้  
             2. คุณภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
                  2.1 การด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาประจ าปี โดยให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผน จะต้องจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  
                 2.2 จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่นักเรียน และสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  
             3. การป้องกันปัญหาการทุจริต  
                 3.1 การใช้งบประมาณ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน             
                   3.2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องช่วยกันรักษาของใช้ส่วนร่วม และใช้ให้เกิด 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน  
                   3.3 การใช้อ านาจของผู้บริหาร และครูผู้สอนต้องอยู่ในขอบเขตของใช้อ านาจหน้าท่ี ให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
                   3.4 การป้องกันการทุจริต ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ผู้รับบริหารทุกฝ่าย  
 
 



                   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ก าหนดมาตรการการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในสถานศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
ในโรงเรียน ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในโรงเรียนมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน โดยปราศจากการ
ทุจริตในทุกแบบ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประจ าปี 2564 
 

หัวข้อการด าเนินการ ประเด็นการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในโรงเรียน 

การมาปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. มาก่อนเวลา 8 นาฬิกา  
2. กลับหลัง เวลา 16.30 
นาฬิกา 

การลาของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติตามระเบียบของการลา 
ตามระเบียบการลาของ
ข้าราชการ 

การเข้าสอน 1. เข้าสอนตามเวลาที่ก าหนด 
2. เลิกสอนตามเวลาที่ก าหนด 

การออกนอกสถานศึกษา ขออนุญาตผู้มีอ านาจก่อน ถึงจะ
ออกนอกสถานศึกษาได้ 

2. คุณภาพการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

การด าเนินการจัดกิจกรรม 
ตามแผนการพัฒนาประจ าปี 

1. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน จะต้องจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
2. จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน และ
สถานศึกษาให้มากที่สุด 

3. การป้องกันปัญหาการทุจริต การใช้งบประมาณ ด าเนินการด้วยความโป ร่งใส 
สามารถตรวจสอบ 
ได้ทุกขั้นตอน 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1. ช่วยกันรักษาของใช้ส่วนร่วม  
2. ใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุดต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน 

การใช้อ านาจของผู้บริหาร  
และครูผู้สอน 

ต้องอยู่ในขอบเขตของใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด 

การป้องกันการทุจริต ต้องด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
โรงเรียน ให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลแก่ผู้รับบริหารทุกฝ่าย 

 
 


