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การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
โรงเรียนมหรรณพาราม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

๑.  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  

 บุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามปฏิบัติหน้าที ่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม โดยยึดหลักตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และ

ให้บริการกับประชาชนหรือ ผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้          

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑.๑  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน 

การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหาย      

ต่อราชการ  

 ๑.๒  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ

ประสานงาน ต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่        

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี  

 ๑.๓  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง 

สิ่งตอบ แทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง

ในทางมิชอบ  

 ๑.๔  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
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๒. ด้านการใช้งบประมาณ  

 บุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามต้องสำนึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน    

ว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ ประหยัด      

ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบ  

ด้านงบประมาณการเบิก-จ่าย และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๒.๑  บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไป        

ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง  

 ๒.๒  งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไป        

อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

กำหนด  

 ๒.๓  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ 

กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื ่อแสดงถึงความโปร่งใส          

ในการบริหารงบประมาณเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  

 ๒.๔  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั ้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก -จ่าย 

งบประมาณ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

๓. ด้านการใช้อำนาจ  

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ค ัดเล ือก บุคลากรเพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิ งานอย ่างเป ็นธรรม  ไม ่ เล ือกปฏ ิบ ัต ิ  รวมทั ้ งส ั ่ งการกำกับ                     

ดูแลให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ  หน้าที ่โดยที ่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ            

อย่างถูกต้องและชอบธรรม  
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แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

 ๓.๑  ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ    

ความ เหมาะสมกับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของ

บุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่ สั ่งการหรือมอบหมายให้เกิด  

ผลสำเร็จ  

 ๓.๒  ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ  

ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัวธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเอง

หรือผู้อื่น  

 ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดี

ความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบ

ต่อหน้าที่  

 ๓.๔  ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าที่ในราชการเพ่ือน 

แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วย

กฎหมาย  

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  

 บุคลากรโรงเรียนมหรรณพาราม ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ 

ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือ

ยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

 ๔.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของ      

ทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือ    

สูญหายให้รายงานหรือ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้  
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 ๔.๒  การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา         

หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้     

อย่างเคร่งคัด  

 ๔.๓  งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู ่มือในการใช้ทรัพย์สินของ       

ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื ่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของ           

ทางราชการ  

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 ทุกกลุ ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบของโรงเรียนมหรรณพาราม และมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๕.๑  ทุกกลุ ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการ

ปฏิบัติการ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนมหร

รณพาราม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของบุคลากร ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการ

ดำเนินการตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส  

 ๕.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ     

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิชอบของโรงเร ียน มหรรณพาราม               

ในทุกรูปแบบ  

 ๕.๓  ผู ้บ ังคับบัญชาทุกระดับชั ้นการบังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามสอดส่องด ูแล                

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ

รับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือ ละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติ  

มิชอบ  
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 ๕.๔  หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด 

และ รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบโดยตรง  

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  

 บุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก

มาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ 

เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ     

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๖.๑  ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั ้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที ่ดีใน           

การปฏ ิบ ัต ิ งาน ม ีการถ ่ายทอดการปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ เป็ นแบบอย ่างท ี ่ด ีตามว ิน ัยข ้าราชการ                

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และ ข้อบังคับบุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  

 ๖.๒  บุคลากรโรงเรียนมหรรณพารามต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วย     

ความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู ้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และ

เหมาะสม  

 ๖.๓  ทุกกลุ ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที ่ช่วยการดำเนินงาน           

ให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

มากยิ่งขึ้น  

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  

 ทุกกลุ ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที ่ต ้องเผยแพร่ต ่อสาธารณชน          

โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

 



6 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๗.๑  ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชน 

ควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพรใ่ห้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 ๗.๒  หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน  

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  

 โรงเรียนมหรรณพารามต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนการ

ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือ   

ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากร 

ในส ั งก ัดให ้ม ีความโปร ่ ง ใส  เพ ื ่ อสร ้ างท ัศนคต ิและความเช ื ่อม ั ่นของป ระชาชนท ี ่ด ีต่อ                    

โรงเรียนมหรรณพาราม  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๘.๑  หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน 

การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด  

 ๘.๒  กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน ภารกิจ

ทีใ่ห้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนมหรรณพาราม 

ไม่ว ่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดำเนินงาน หรือด้าน            

การประเมินผลการดำเน ินงาน เป ็นต ้น เพื ่อแสดงความโปร ่งใสในการดำ เนินภารกิจของ                  

โรงเรียนมหรรณพาราม  

 ๘.๓  หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ 

ตรวจสอบได ้พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน  
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 ๘.๔  หนว่ยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ 

การดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  

 โรงเร ียนมหรรณพารดำเน ินการนำข้อมูลที ่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์                

ต่อการดำเนินภารกิจของโรงเรียนมหรรณพารามไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด 

ได ้แก ่  ข ่าวประชาส ัมพ ันธ์  ช ่องทางการต ิดต ่อสอบถามก ับประชาชน (Social Network)                  

ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีข้อมูล การจัดซื ้อจ ัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          

ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการแสดง

ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๙.๑  โรงเรียนมหรรณพารามโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงาน

ดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะตามแนวทาง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ

ต่าง ๆ กำหนด  

 ๙.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน

ควรทราบหรือเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียน  

 ๙.๓  ท ุกกล ุ ่ มงานต ้องดำ เน ินการตามแนวทางการเป ิด เผยข ้อมู ลข ่าวสารของ                 

โรงเรียนมหรรณพารามต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดง        

ถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียน  

 ๙.๔  โรงเรียนมหรรณพาราม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลต้องดำเนินการตามแนวทางการ

บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา  

บุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อธำรงและรักษา

ไว้ซึ่งคนดี และคนเก่ง พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูประเทศ  
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๑๐.ด้านการป้องกันการทุจริต  

 บุคลากรโรงเรียนมหรรณพาราม ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนง    

ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจ

ต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กร

ที ่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั ่นคงในความซื่ อสัตย์ส ุจริต โปร่งใสและ                  

มีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งคั่งในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้

สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑๐.๑  ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร ทุกคน ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของ

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  

 ๑๐.๒  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือ      

มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญาโครงการ 

หรือรับจ้างใด ๆ จากโรงเรียนมหรรณพาราม 

 การดำเนินงานมาตรบานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมของโรงเรียนมหรรณพาราม มีผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการ 
1. ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติ 

ความ เป ็นมา ว ิ สั ยท ัศน ์  พันธกิจ 
ทำเนียบ และข้อมูลผู้บริหาร โครงสร้าง
ห น ่ ว ย ง า น แ ล ะ อ ำ น า จ ห น ้ า ที่  
รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้ง
ของโรงเรียน 

- กลุม่อำนวยการ 
- งานแผนงานและ       
  งานประกันคณุภาพ 
  สถานศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 
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ที ่ รายการเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการ 
2. ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับกฎหมาย ระเบ ียบ 

ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับทางโรงเรียน 
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน  

- ทุกกลุ่มงาน ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

3. นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานแผนงานและ       
  งานประกันคณุภาพ 
  สถานศึกษา 
- งานสารสนเทศ 

ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

4. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและ
กา ร ให ้ บ ร ิ ก า ร ข อ ง กล ุ ่ ม ง า น ใ น
โรงเรียนมหรรณพาราม 

- ทุกกลุ่มงาน ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

5. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี การกำกับติดตาม
และการรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

- กลุ่มบริหาร    
  งบประมาณ 
- งานแผนงานและ       
  งานประกันคณุภาพ 
  สถานศึกษา 

ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

6. ข ้ อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง                 
โรงเรียนมหรรณพาราม 

- กลุม่อำนวยการ 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

7. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป 
ภาพกิจกรรม เร ื ่องแจ ้ง เต ือน ข ่าง
ประกาศต่าง ๆ 

- กลุม่อำนวยการ 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหาร    
  งบประมาณ 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

8. ข ้อม ูลอ ื ่น ๆ ท ี ่ ไม ่ข ัดต ่อกฎหมาย   
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  

- ทุกกลุ่มงาน ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแล้ว 

 



10 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเร ียนมหรรณพาราม ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและกพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตของฝ่ายผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
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รายงานการบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนมหรรณพาราม ปีงบประมาณ 2565 

 
สรุปผลการบริหารงบประมาณ 

 
 



ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 


