
 

 

   
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

--------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจ้านายชาญชัย  ยืนยง   ในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนิโคน ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า                 

จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมเีจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและ  จะยึดมั่น
ท าใหโ้รงเรียนบ้านทุ่งหินโคนเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด  
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

๒) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากร 
ในโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนและประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 

๓) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนเกิดความละอายหรือความกลัว   
ท่ีจะกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔) มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทัน 
ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๕) มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดข้ึน 
ในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อม
แสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยรวม 
           ๖) แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
           

ประกาศ ณ วันท่ี   27  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   

 
 

 

      
 

 
( นายชาญชัย    ยืนยง ) 

                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 
 



 
แนวทางการด าเนินงานตามประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

---------- 
 

                         ๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
                               บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกับ
ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 
                               แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
            ๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตาม 
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหาย 
ต่อราชการ 
  ๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ประสานงานต่างๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของงานราชการท่ีดี 
  ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง 
ในทางมิชอบ 
  ๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชน
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด                        
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานท่ีก ากับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณ  
การเบิก-จ่าย และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
  ๒.๒ งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด 
  ๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
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  ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-
จ่ายงบประมาณ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
  ๓. ด้านการใช้อ านาจ 
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผล                       
การปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่ังการ ก ากับ ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
   แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ
ความเหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก
มนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 
  ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใดๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
  ๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดี
ความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้น าท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  ๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าท่ีในราชการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
 ๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ใน
ราชการ ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอม
ให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน 
ของทางราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหาย 
ให้รายงานหรือด าเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ 
  ๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน หรือให้
บุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  ๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 
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 ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการ 
ปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ของปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
จัดท ามาตรฐานความโปร่งใสโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ก าหนด 
  ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ในทุกรูปแบบ 
  ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน  
พร้อมท้ังไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  ๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัด
และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ทราบโดยตรง 
 ๖. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
  บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีตนเองรับผิดชอบโดย            
ยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ 
เพื่อให้เป็นไปด้วบความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช่้ันการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และ
ข้อบังคับบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
  ๖.๒ บุคลากรโรงเรียนบา้นทุ่งหินโคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  ๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ท่ีช่วยการด าเนินงาน 
ให้เกิดความแม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
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 ๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดยจัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ ท่ีทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๗.๑ ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ีประชาชน
ควรรับทราบหรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 
 ๘. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต้องด าเนินการปรับปรงุ พัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้
กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือ     
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรโรงเรียน    
บ้านทุ่งหินโคน และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีดีต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  ๘.๑ หน่วยงานด าเนินการพฒันา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ 
ขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 
  ๘.๒ กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนิน 
ภารกิจท่่ีให้ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงานหรือด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
  ๘.๓ หน่วยงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส  
และตรวจสอบได้ พร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ                
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
  ๘.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
ให้บริการหรือการด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ด าเนินการน าข้อมูลท่ีประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินภารกิจของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ขา่วประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับประชาชน 
(Social Network) ข้อมูลแผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  ๙.๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่ม
งานด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต่อสาธารณะตาม
แนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามท่ีกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
ก าหนด 
  ๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูล                    
ท่ีประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
  ๙.๓ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้
ช่องทางการส่ือสารในรูบแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย 
 ๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
  บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต้องด าเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของ
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานทุกภารกิจต้อง
ปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบ้านทุ่งหนิโคน  ให้เป็น
องค์กรท่ีปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิ
บาล มีความมั่งค่ังในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนา
การศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนทุกคน ต้อง
ด าเนินการตามเเนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านง ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ              
มีธรรมาภิบาล 
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  ๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
หรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าท าสัญญาโครงการ  
หรือรับจ้างใด ๆ จากโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
  ๑๐.๓ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจดัการความเส่ียง
การทุจริต เพื่อให้หน่วยงานน าไปด าเนินการป้องกนัการเกิดการทุจริต 
  ๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้
ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านทุ่งหนิโคน ท่ีเกี่ยวกับด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พร้อมท้ังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
                          
 
 
 

        
 


