
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  
ของสถานศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ไดแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะห ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกลาวไดมีการประชุมวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของโรงเรียนพุทธิร ังสีพ ิ บูล  
เพื ่อชี ้ใหเห็นถึงประเด็นที่เปนจุดออนหรือ ขอบกพรอง ประเด็นที่สามารถพัฒนาใหดีขึ ้น และนำผลการ
วิเคราะหมากำหนดเปนมาตรการในการสงเสริม คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานตอไป 
 
๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลได คะแนนเฉล่ียรวม 88.66 ระดับ A (Very Good) ไดลำดับ
ที่ 9 จาก 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หรือลำดับที่ 6 จาก 16 โรงเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
๒. การวิเคราะหประเด็นท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คณะกรรมการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล มีความเห็นวา 
 2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 บงชี้ใหเห็นวาบุคลากรในหนวยงานยึดหลักมาตรฐาน  
มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัดและเทาเทียม 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  
การไมมีพฤติกรรมการเรียกรับเงินและให ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิด การรับสินบนไดในอนาคต 
 จุดท่ีตองพัฒนา  
 - ไมมี – (ตองรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานใหอยูในระดับเดิม) 
 2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) ตัวชี ้วัดที ่ 6-8 บงชี ้ใหเห็นประชาชนหรือผู มารับบริการใน
หนวยงาน ประชาชนหรือผูมารับบริการในหนวยงานมีรวมสวนในการพัฒนาหนวยงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทำงานใหมีประสิทธิภาพ มีชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนางาน อันจะเกิดผลดีตอ
สถานศึกษาและนักเรียนเปนสำคัญ 
  



 จุดท่ีตองพัฒนา 
 หนวยงานจะตองสรางความรับรูของผูมารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
ตอการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อนำไปซึ่งการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ ่งขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ังมีการบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวน
รวมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการเพื่อใหมีความโปรงใส 
 2.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ตัวช้ีวัดท่ี 9-10 บงช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ เพื่อใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกทั่วไปสามารถเขาถึงในขอมูลขาวสารอยางถูกตองและเปน
ปจจุบันเพื ่อการดำเนินงานที ่โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเปนการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 จุดท่ีตองพัฒนา 
 หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลใหเปนปจจุบัน เว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน 
ขาวสารประชาสัมพันธ ภาระงานในการปฏิบัติหนาท่ี การใหบริการ การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง หรือการจัดหาพัสดุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนการสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน มีกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน พบวาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จะตองทำการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทั้งนำผลการวิเคราะหการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มากำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใชในการดำเนินงาน และพัฒนาบุคลากรภายใน หนวยงานให
เปนผูท่ีมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
 
3. แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ไดนำผลการวิเคราะหจุดออนในการดำเนินงานสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสของสถานศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มาสรุปเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ ตัวช้ีวัด ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการปฏิบัติ 
การนำผลการวิเคราะห 

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

1 การปฏิบัติ
หนาท่ี 

บุคลากรภายในหนวยงาน
ไมมีการรับรูตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืน
ในหนวยงานของตนเอง 

มีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอน
อยางเครงครัด และเปนไปอยางเทาเทียมท้ัง
บุคลากรภายในหนวยงานและ 
ภายนอกหนวยงาน 

จัดทำคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน 
และเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานใหบุคลากรในหนวยงานได
ศึกษา และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
ซึ่งถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหนาท่ีของ
รัฐอยางมีคุณธรรม 

กลุมบริหารงานบุคคล 

2 การใช
งบประมาณ 

บุคลากรในหนวยงานไมมี
การรับรูตอการปฏิบัติงาน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการ
ใชจายเงินงบประมาณ 

มีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป
และเผยแพรอยางโปรงใส  
โดยมีลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
อยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือ
ประโยชนแกตนเองและพวกพอง 

จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพร
เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

กลุมบริหาร
งบประมาณ 

3 การใช
อำนาจ 

บุคลากรในหนวยงานไมมี
การรับรูตอการใชอำนาจ
ของผูบังคับบัญชาของ
ตนเองในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการประชุมชี้แจงการทำงาน บทบาทหนาท่ีของ
ผูอำนวยการสถานศึกษา และฝายบริหาร แก
บุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจในการดำเนินงานของผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานตนเอง 

ประชุมชี้แจงการทำงาน บทบาทหนาท่ีของผูอำนวยการ
สถานศึกษา และฝายบริหาร แกบุคลากรภายในหนวยงาน 
เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจใน 
การดำเนินงานของผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนเอง 

กลุมบริหารงานบุคคล 

4 การใช
ทรัพยสินของ
ราชการ 

บุคลากรในหนวยงานไมมี
การรับรูการดำเนินงาน
ของหนวยงานตอการใช
ทรัพยสินของราชการใน
การนำทรัพยสินของ
ราชการไปใชในการทำงาน 

มีการประชุมชี้แจง ใหความรูแกบุคลากรใน
หนวยงาน เรื่อง การใชทรัพยสินของทางราชการ 
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพยสิน
ของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ
นำไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสิน
ของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอก
หนวยงาน 

จัดทำคูมือ และวิธีการปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของ
ราชการเผยแพรใหแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไดศึกษา และปฏิบัติตามคูมือเมื่อมาติดตอ
ราชการ 

กลุมบริหาร
งบประมาณ 



ที่ ตัวช้ีวัด ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการปฏิบัติ 
การนำผลการวิเคราะห 

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

5 การแกไข
ปญหาการ
ทุจริต 

บุคลากรภายในหนวยงาน
ไมมีการรับรูตอการแกไข
ปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน 

มีการประชุมชี้แจงใหความรูตอการแกไขปญหา
การทุจริตของหนวยงานอยางจริงจัง และมีการ
จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของสถานศึกษา 
 

จัดทำแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตของสถานศึกษา และมีการเผยแพรใหแก
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

กลุมบริหาร
งบประมาณ 

6 คุณภาพ 
การ
ดำเนินงาน 

ผูมาใชบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ท่ีมาติดตอยัง
หนวยงานไมไดรับบริการ
จากเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานไดดี
เทาท่ีควร 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน ปฏิบัติตอผูมาใช
บริการ ผูมาติดตอ หรือ 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ตามมาตรฐาน 
ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 
และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมเลือก
ปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม 

จัดทำคูมือการใหบริการของหนวยงาน เพ่ือใหผูมาใช
บริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกได
ทราบรายละเอียดในการมาติดตอราชการยังหนวยงาน 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด โดยมีการเผยแพร
ขอมูลผานทางชองทางออนไลนของหนวยงาน 

กลุมบริหารท่ัวไป 

7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

ผูมาใชบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ท่ีมาติดตอยัง
หนวยงานไมมีชองทางใน 
การติดตอท่ีหลากหลาย 

มีการเพ่ิมชองทางเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงายไม
ซับซอน โดยมีการเผยแพรขอมูลอยางครบถวน
และเปนปจจุบัน 

จัดทำชองทางในการสื่อสารกับผูมาใชบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน หมายเลขโทรศัพท 
เว็บไซตโรงเรียน Facebook เปนตน 

กลุมบริหารวิชาการ 

8 การปรับปรงุ 
การทำงาน 

การดำเนินงานของ
หนวยงาน ท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
และกระบวนการทำงาน
ของหนวยงาน รวมไปถึง
การนำเทคโนโลยีมาใชใน
การดำเนินงานมีความ
ลาชา และไมมี

ปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและกระบวนการทำงานของหนวยงานให
ดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชใน 
การดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมใน 
การปรับปรงุ พัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการ และควรให

จัดทำคูมือการดำเนินงานของหนวยงาน ใน 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชในการทำงาน เพ่ือใหผูมาติดตอมีความสะดวก 
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

กลุมบริหารวิชาการ 



ที่ ตัวช้ีวัด ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการปฏิบัติ 
การนำผลการวิเคราะห 

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการ หรือ 
ผูมาติดตอ เขามามีสวน
รวมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงาน 
เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการ และควรให
ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให
มีความโปรงใสมากข้ึน 

ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานใหมี
ความโปรงใสมากข้ึน 

9 การเปดเผย
ขอมูล 

หนวยงานเปดเผยขอมูล
ตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบไม
ท่ัวถึง ทำใหบุคลากร
ภายนอกไมไดรับรูการ
ดำเนินงานของหนวยงาน
อยางแทจริง 

หนวยงานจะตองเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริม
ความโปรงใสในหนวยงาน ซึ่งการเผยแพรขอมูลใน
ประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 

เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนได 
รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน  
(2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน โดยเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของสถานศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการ 

10 การปองกัน 
การทุจริต 

การจัดทำโครงการ/
กิจกรรม ไมมีความ
สอดคลองหรือสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงาน 
ไมไดดำเนินการตาม
แผนการดำเนินการเพ่ือ

- สถานศึกษาตองจัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีมี
แนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาตองดำเนินการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต การ

- ใหทุกกลุมงานท่ีจัดทำโครงการ/กิจกรรม สอดแทรก
แนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษา 

- จัดทำแผนปองกันการทุจริต ซึ่งประกอบไปดวย 
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันทุจริต 

ทุกกลุมงาน 



ที่ ตัวช้ีวัด ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการปฏิบัติ 
การนำผลการวิเคราะห 

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

ปองกันการทุจริต ไมได
ดำเนินการจัดทำมาตรการ
ภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันทุจริต 

- สถานศึกษาตองดำเนินการทบทวนและจัดทำ
มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

- จัดทำมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต เผยแพรสู
บุคลากรท้ังในและนอกหนวยงานใหมีการรับรูรวมกัน 

 



มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสภายในโรงเรยีนพุทธิรังสีพิบูล 
ประจำปงบประมาณ 2565 

 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ไดคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา รวม 88.66 ระดับ A (Very Good) 
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงทำการวิเคราะหผลการประเมินในดานการปองกันการทุจริต ดวยการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน และดานการแกไขปญหาการทุจริต เพื่อนำขอมูลไปหาแนวทางในการแกไขในเรื่อง
การปองกนัการทุจริต ปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเปนประเด็นเรงดวนในการท่ีจะตองดำเนินการในป 2565 
จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ดังนี้ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน (ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 2. กำหนดผูรับผิดชอบ และกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการผลการวิเคราะหประเด็นใน
การแกไขการเผยแพรขอมูลตอสาธารณชนผานเว็บไซต (OIT) ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 3. ปรับปรุงเว็บไซตของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 4. จัดทำประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 5. จัดทำปฏิทินขับเคลื ่อนการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใส 
ภายในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 6. จัดทำและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผูอำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  
ท้ัง 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเผยแพรใน เว็บไซตของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 7. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบของบุคลากรในโรงเรียนพุทธิ
รังสีพิบูล 
 8. ดำเนินกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรมีทัศนคติมีคานิยม
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
 9. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายใน
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 


