
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารสถานศึกษามุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ข้าพเจ้า นายเกียรติศักด์ิ วจีศิริ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า      

จะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพ่ือ

สร้างความเช่ือม่ันแก่สังคม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึด

ม่ันทําให้ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยดําเนินการ ดังน้ี  

1.    ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 

ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกําหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้เพ่ือปลูกจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต 

คอร์รัปช่ันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให้บุคลากรในโรงเรียน

บ้านแก่งวิทยา และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างย่ังยืน  

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม 

(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะ

กระทําการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

4. มุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทัน ต่อ

พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

      5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ให้เกิดข้ึน ใน

องค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และ พร้อม

แสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม

โดยรวม 5 แนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  

                 

                ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

 

                                 (นายเกียรติศักด์ิ  วจีศิริ)  



                                 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

แนวทางการดําเนินงานตามประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

เร่ืองเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  

บุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่าง มีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดอย่าง เคร่งครัดและให้บริการกับประชาชน

หรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้  

แนวทางการปฏิบัติดังน้ี  

1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ 

ให้บริการประชาชนหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ  

1.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ประสานงาน

ต่างๆด้วยดี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการพร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานราชการท่ีดี  

1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง ส่ิง

ตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ  

1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

 

2. ด้านการใช้งบประมาณ  

บุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ต้องสํานึกและตระหนัก ถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่า

เป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง เหมาะสมและประหยัด ตามแนวหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานท่ีกํากับ ดูแลและ รับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก-จ่าย และ

การพัสดุ ต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

แนวทางปฏิบัติดังน้ี  

2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง  

2.2 งานพัสดุต้องดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กําหนด  

 



2.3 กลุ ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตาม 

กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับกําหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร 

งบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  

2.4 ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั ้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย 

งบประมาณ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

3. ด้านการใช้อํานาจ  

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กํากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม  

3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความ 

เหมาะสมกับสถานภาพ ตําแหน่ง ระดับ คํานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก 

มนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายในเกิดผลสําเร็จ  

3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั ่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที ่ในราชการของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเร่ืองส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน  

3.2 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆรวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้นําท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  

บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง 

ราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นําทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือ 

ข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื ่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่ 

เหมาะสม  

แนวทางการปฏิบัติดังน้ี  

4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกํากับ ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง 

ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชํารุดหรือสูญหายให้ 

รายงานหรือดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กําหนดไว้  

4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา หรือดําเนินการ

ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกําหนดไว้  

 



4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ

ให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหาย ในทรัพย์สินของทางราชการ  

 

5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ทุกกลุ่มงานต้องดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565-2567) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา และมาตรการท่ี เก่ียวข้อง พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหา

การทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด  

แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  

5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติ ว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของบุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2565-2567 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรพ.ศ. 2565-2567ของปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการดําเนินการตามที่คณะกรรมการ

จัดทํามาตรฐานความโปร่งใส โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา กําหนด  

5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ในทุกรูปแบบ  

 5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกํากับ ติดตามสอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่

ละเลยหรือละเว้นการดําเนินการเม่ือพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

 5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีด้วยความเคร่งครัดและ 

รายงานให้ผู้อํานวยการโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ทราบโดยตรง  

 

6. ด้านคุณภาพการดําเนินงาน  

บุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก

มาตรฐานการดําเนิน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับต่างๆที่กําหนดไว้ เพื่อให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ หน้าท่ีราชการแนวทางการปฏิบัติดังน้ี  

6.1 ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั ้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที ่ด ีในการ 

ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

และข้อบังคับบุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  

 



6.2  บุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน การให้บริการประชาชนด้วยความเต็ม

ใจมีความสุข สุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบพร้อม ทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดําเนินงานให้เกิด ความ

แม่นยํา ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงข้ึน  

 

7. ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร  

ทุกกลุ่มงานต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มี 

ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี

ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  

7.1 ทุกกลุ่มงานดําเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชนควร 

รับทราบหรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือ

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนในหน่วยงาน  

 

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทํางาน  

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ต้องดําเนินการปรับปรุงพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้การะบวนงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก แก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ

หน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดําเนินภารกิจของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรโรงเรียนบ)านแก-ง

วิทยา และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและ ความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีดี  

แนวทางการปฏิบัติดังน้ี  

8.1 หน่วยงานดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการ 

ให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2565  กําหนด  

8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินภารกิจให้ 

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดําเนินภารกิจของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการ ดําเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 

เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสการดําเนินภารกิจของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 



8.3หน่วยงานดําเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบ

ได้ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้

เกิดประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน  

8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ การ

ดําเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ดําเนินการนําข้อมูลที่ประชาชน ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินภารกิจของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ไว้ในเว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเว็บไซต์บุคลากรใน

สังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับประชาชน 

(Social Network) ข้อมูลแผนการดําเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้

จ่าย งบประมาณประจําปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการ

จัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสใน

การ บริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  

แนวทางการปฏิบัติดังน้ี  

9.1 โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงาน

ดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ต่อสาธารณะตาม

แนวพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2554 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

กําหนด  

 9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนําเสนอข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลท่ี ประชาชน

ควรทราบ หรือเก่ียวกับการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

9.3 โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ

สื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น face book Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

การดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันใน

รูปแบบท่ีทันสมัย  

9.4 ทุกกลุ่มงานดําเนินงานตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

ต่อสาธารณะชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อ แสดงความโปร่งใสในการดําเนินภารกิจ

ของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

 

 



 

9.5 โรงเรียนบ)านแก-งวิทยาโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องดําเนินการ

ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การ สรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ

พัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดําเนินการทางวินัย รวมทั้งการ สร้างขวัญกําลังใจเพื่อธํารงและรักษาไว้

ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนบ)านแก-งวิทยาพร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการ

ปฏิรูปประเทศ  

 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต  

บุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ต้องดําเนินภารกิจของ ตนเองตามแนวทางของเจตจํานงในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาลการ ดําเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการ

ทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยาให้เป็นองค์กรท่ี

ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล       

มีความมั่นคั่งในคุณธรรมจรรยาของข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนา

การศึกษา  แนวทางการปฏิบัติดังน้ี  

10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนบ)านแก-งวิทยาทุกคน ต้องดําเนินการตาม

แนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจํานง ในการบริหารงานด้วยความ ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  

 10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือมี 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทําสัญญาโครงการหรือรับจ้าง 

ใดๆจากโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา 

 10.3 โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สนับสนุนการดําเนินการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตและการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือ จัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้

หน่วยงานนําไปดําเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต  

 10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร

โรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ให้เป็นองค์ที่ปราศจากการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบ)านแก-งวิทยาที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พร้อมท้ังร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมโรงเรียนบ)านแก-งวิทยา ท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  


