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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ 
และเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้ โรงเรียนพิ
ปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

ในการนี้ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศซึ่งนำโดยทีมบริหารและบุคลากรในโรงเรียน จึงได้พัฒนา
กระบวนการดำเนินงานและปรับปรุงการดำเนินงานการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณภาพ บุคลากรในองค์กร มีคุณลักษณะ ๕ ประการ 
ตามคุณลักษณะเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล นำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เพื่อรวมพลังในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖3 และนำผลที่ได้จากวิเคราะห์มา
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการและการ
ปรับปรุงระบบกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
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รายงานวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ที่มา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity and 

Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีว ัตถุประสงค เพ่ือ
ประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เพื่อใหได 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศและนําขอเสนอแนะไปจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับปฏิบัติพรอมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานให มีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลตอไป 
 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนาไปสู่การพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้การดาเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดาเนินงานภาครัฐ ของ
ประเทศไทย มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงาน ป.ป.ช ได้กาหนด 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหนาที ่
2) การใชงบประมาณ 
3) การใชอํานาจ 
4) การใชทรัพยสินของราชการ 
5) การแกไขปญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9) การเปดเผยขอมูล 
10) การปองกันการทุจริต 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA 
เครื่องมือที่ใชการประเมิน จําแนกออกเปน ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 

๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเองใน
ตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใหทรัพยสินของทางราชการ และการแกไข 
ปญหาการทุจริต 
 
๒) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่
ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 
๓) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัด การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

 
กลุมประชากร กลมุตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของ
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ตั้งแตระดับผูบริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจางที่ทํางานกับโรงเรียนพิ
ปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ขนาดตัวอยาง จํานวนไมนอยกวา 25 คน 
การเก็บขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง 

 
๒) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สําหรับตอบแบบ EIT) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง ผูปกครอง

ของนักเรียนที่มารับบริการหรือมาติดตโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขนาดตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา 69 คน 
การเก็บขอมูล ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง 

 
๓) โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ (สําหรับแบบ OIT) เก็บขอมูลของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชา

อุทิศ โดยตอบแบบสํารวจ จํานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ การตอบแบบสํารวจ OIT ใหระบุ URL ซึ่งมีเนื้อหาขอความ หรือ
ลิงคสําหรับเชื่อมโยงไปยังขอมูลตามที่แตละขอคําถามกําหนด  
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การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการคํานวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามลําดับ 
 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคําถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถาม จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถาม จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของขอคําถาม 

คะแนนเฉลี่ยของ คะแนน
เฉลี่ยของทุกคน 

- - คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคําถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคําถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสํารวจ คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสํารวจ 

น้ำหนักแบบสํารวจ รอ้ยละ 30 ร้อยละ 30 รอ้ยละ 40 
คะแนนแบบสํารวจ  
ที่ถวงน้ำหนักแลว 

คะแนนแบบสํารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบสํารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบสํารวจ x 
0.30 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสํารวจที่ถวงน้ำหนักแลว 
 

การรายงานผลการประเมิน 
การรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจําแนกออกเปน ๗ 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 
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ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.30 A 

IIT 
2 การใช้งบประมาณ 70.17 C 
3 การใช้อํานาจ 84.67 A 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 74.17 C 
5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 73.95 C 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 80.26 B 

EIT 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 68.84 C 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 72.43 C 
9 การเปดิเผยข้อมูล 82.14 B 

OIT 
10 การปอ้งกันการทุจริต 87.50 A 

เฉลี่ย 78.54 B  
 

จากตาราง พบวา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉลี่ย 78.54 คะแนน อยูในระดับ B และเมื่อพิจารณารายตวัชี้วัด
พบวา ตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนสูงสุด ไดแก การปฏิบัติหน้าที่ คิดเปน 91.30 คะแนน รองลงมาคือ การป้องกันการ
ทุจริต การใช้อํานาจ การเปดิเผยข้อมูล คิดเป็น 87.50, 84.67 และ 82.14 คะแนน ตามลำดับ 

สําหรับตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนต่ำสุด ไดแก ประสิทธิภาพการสื่อสาร คิดเปน 68.84 คะแนน การใช้
งบประมาณและการปรับปรุงระบบการทํางาน คิดเปน 70.17 และ 72.43 ตามลําดับ 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกรายเครื่องมือ 
 

ที ่ เครื่องมือ คะแนน หมายเหตุ 
1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
23.66/30 

(ร้อยละ 78.87) 
 

2 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) 

22.15/30 
(ร้อยละ 73.33) 

 

3 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

33.93/40 
(ร้อยละ 84.83) 

 

เฉลี่ย 79.01  
 

จากตาราง พบวา คาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียน 
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ที่จําแนกตามเครื่องมือที่ใชในการประเมินนั้น คาคะแนนสูงสุด ไดแก แบบตรวจการ 
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) คิดเปนรอยละ 84.83 
รองลงมา ค ือ แบบว ัดการร ับรู ของผู ม ีส วนได ส วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  คิดเปนรอยละ 78.87 และเครื่องมือที่มีคา คะแนนต่ำสุด ไดแก แบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) คิดเปน รอยละ 73.33 
 
เสนอแนะ 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศไม่ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา จึงใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของปีงบประมาณ 2563  

ผลการประเม ินตามแบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ประเด็นที่แก้ไขและพัฒนา ได้แก่  

การใช้งบประมาณ ที ่มีผลการประเมินอยู ่ในระดับ C  โดยจะต้องมีการทบทวนปรับปรุง
รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ C  จะต้องมีการทบทวนปรับปรุง
รายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น 

การแก้ไขปัญทุจริต  ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ C  จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียด
ในแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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ผลการประเมินตามแบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ประเด็นที่แก้ไขและพัฒนา ได้แก่  

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ C โดยจะต้องมีการจะต้องมีการ
ทบทวนปรับปรุงรายละเอียดในการให้ข้อมูลการติดต่อและการประชาสัมพันธ์ตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภาระกิจเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาได้อย่างสะดวก 

การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ C  โดยจะต้องมีการจะต้องมีการ
ทบทวนปรับปรุงรายละเอียดในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้

ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหารโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศจึงประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่ าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส จึงได้
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศขึ้น 

แหล่งข้อมูล http://www.psp.ac.th/itadata_52_2565 

  

http://www.psp.ac.th/itadata_52_2565
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3. ประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ประกาศ เรื่อง การงดรับและให้

ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำ อันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

แหล่งข้อมูล http://www.psp.ac.th/itadata_52_2565 

 

 

 

  

http://www.psp.ac.th/itadata_52_2565
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4. แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
รวดเร็ว และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถใช้
สิทธิได้โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

แหล่งข้อมูล http://www.psp.ac.th/itadata_45_2565  
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5. การกำหนดช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้กำหนดช่องทางการแจ้งเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 

แหล่งข้อมูล http://www.psp.ac.th/complain  

  

http://www.psp.ac.th/complain
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6. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรมของ โรงเรียนพิปูนสังฆ
รักษ์ประชาอุทิศ 

แหล่งข้อมูล http://www.psp.ac.th/itadata_40_2565  
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7. มาตรฐานการป้องกันการทุจริต  
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใส

และมีคุณธรรมของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
แหล่งข้อมูล http://www.psp.ac.th/itadata_59_2565 

  

http://www.psp.ac.th/itadata_59_2565
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