
 
ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา 

เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทับปุดวิทยา 

................................................................................................... 

 

 ข@าพเจ@านายดลยวัฒนD สันติพิทักษD ผู@อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ขอประกาศเจตนารมณDใน             

การบริหารงานวJา จะบริหารงานด@วยความซื่อสัตยDสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โปรJงใส ตรวจสอบได@ ตามแผน

ยุทธศาสตรDชาติวJาด@วยการปRองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดำเนิน

กิจกรรมตJอต@านการทุจริตคอรDรัปชั ่นทุกรูปแบบ ขับเคลื ่อนโรงเรียนทับปุดวิทยา ให@เป\นสJวนราชการท่ี

ปราศจากการทุจริตคอรDรัปช่ัน โดยดำเนินการดังน้ี 

 ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข@อบังคับอยJางครบถ@วน เครJงครัด ตลอดจน

สJงเสริมให@บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข@อบังคับท่ีกำหนด 

 ๒. ปลูกฝcงและสร@างความตระหนักรู @ คJานิยมในการตJอต@านการทุจริตคอรDรัปชั ่น รู @จักแยกแยะ

ประโยชนDสJวนตน กับประโยชนDสJวนรวมให@ได@ เพื่อปลูกฝcงจิตสำนึกในด@านคุณธรรมและปRองกันการทุจริต

คอรDรัปชั่นในหนJวยงาน รวมถึงมีการถJวงดุลภายในที่เข@มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให@บุคลากรในโรงเรียน 

ทับปุดวิทยา เกิดวัฒนธรรมการตJอต@านการทุจริตคอรDรัปช่ันอยJางย่ังยืน 

 ๓. ไมJยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรDรัปชั่น และไมJทนตJอการทุจริตที่กJอให@เกิดการลงโทษ ทางสังคม 

(Social Sanction) อันจะสJงผลให@บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 

และสถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทำการทุจริตคอรDรัปช่ัน 

 ๔. มุJงม่ันปฏิบัติงานด@วยความเป\นธรรม ซ่ือสัตยD สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ๕. มุJงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และรJวมกันสร@างวัฒนธรรมคุณธรรมให@เกิดขึ้นในองคDกร

และจะบริหารงบประมาณด@วยความโปรJงใส คุ@มคJา กJอให@เกิดประโยชนDสูงสุดแกJทางราชการ และพร@อมแสดง

ความรับผิด หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา สJงผลกระทบและเกิดความเสียหายตJอสังคมโดยรวม 

 ๖. แนวทางการดำเนินงานให@เป\นไปตามรายละเอียดแนบท@ายประกาศน้ี 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

นายดลยวัฒนD สันติพิทักษD  

ผู@อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



 

แนวทางการดำเนินงานตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา  

เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทับปุดวิทยา 

......................................................................................................................... 

 ๑. ดBานการปฏิบัติหนBาท่ี 

 บุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ปฏิบัติหน@าที ่ของรัฐอยJางมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐาน        

การปฏิบัติงานด@วยความโปรJงใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอยJางเครJงครัด และให@บริการกับประชาชน 

หรือผู@มาขอรับบริการกับหนJวยงาน โดยไมJหวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได@ 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑.๑ บุคลากรทุกคนต@องปฏิบัต ิหน@าที ่ตามมาตรฐานการปฏิบัต ิงานโดยเป\นไปตามขั ้นตอน            

การให@บริการประชาชน หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานด@วยความถูกต@องรวดเร็วและไมJสJงผลเสียหายตJอราชการ 

 ๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน@าที่ด@วยความเสมอภาค เทJาเทียมกันไมJเลือกปฏิบัติ ประสานงานตJาง ๆ 

ด@วยดี เพ่ือประโยชนDของทางราชการ พร@อมท้ังมีความรับผิดชอบตJอหน@าท่ี มุJงผลสัมฤทธ์ิของงานราชการท่ีดี 

 ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน@าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไมJหวังส่ิง    

ตอบแทนหรือประโยชนDที่มิควรได@ เว@นแตJการรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชนDแอบแฝงในทาง      

มิชอบ 

 ๑.๔ ทุกกลุJมงานต@องสJงเสริมสนับสนุนให@มีการทบทวนขั้นตอนการให@บริการประชาชน หรือขั้นตอน

การปฏิบัติงานให@เกิดความทันสมัย และเป\นปcจจุบัน เพ่ือให@การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ดBานการใชBงบประมาณ 

 บุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ต@องสำนึกและตระหนักถึงการใช@จJายงบประมาณแผJนดินวJา           

เป\นงบประมาณที่ได@มาจากเงินภาษีราษฎร โดยต@องใช@จJายอยJางเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุJมงานที่กำกับดูแล และรับผิดชอบด@านงบประมาณการเบิก – จJาย    

และการพัสดุ ต@องดำเนินการด@วยความโปรJงใสและตรวจสอบได@ 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๒.๑ บุคลากรทุกคนต@องตระหนักถึงการใช@จ Jายงบประมาณของทางราชการให@เป\นไปตาม 

วัตถุประสงคDของการใช@จJาย เพ่ือให@เกิดความคุ@มคJา และสมประโยชนDแกJราชการโดยแท@จริง 

 ๒.๒ งานพัสดุต@องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ@าง หรือการพัสดุตJาง ๆ เป\นไปอยJางถูกต@อง 

โปรJงใสและตรวจสอบได@ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข@อบังคับตJาง ๆ กำหนด 

 ๒.๓ กลุJมบริหารงานการเงินและสินทรัพยD ต@องรายงานข@อมูลการใช@จJายงบประมาณตามที่กฎหมาย 

ระเบียบ หรือข@อบังคับกำหนด และเผยแพรJตJอสาธารณชน เพื ่อแสดงถึงความโปรJงใสในการบริหาร 

งบประมาณเทJาท่ีไมJขัดหรือแย@งกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข@อบังคับตJาง ๆ 

 ๒.๔ ผู@บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต@องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก – จJาย งบประมาณ 

เชJน คJาทำงานลJวงเวลา คJาเดินทาง เป\นต@น ให@เป\นไปด@วยความเรียบร@อยและเหมาะสม 



  ๓. ดBานการใชBอำนาจ 

 ผู@บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต@องมอบหมายงานประเมินผล การปฏิบัติงาน คัดเลือก

บุคลากรเพื ่อปฏิบัติงานอยJางเป\นธรรม ไมJเลือกปฏิบัติ รวมทั ้งสั ่งการ กำกับ ดูแลให@ผู @ใต@บังคับบัญชา       

ปฏิบัติหน@าท่ีโดยท่ีไมJขัดตJอกฎหมาย ระเบียบ หรือข@อบังคับตJาง ๆ อยJางถูกต@อง และชอบธรรม 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๓.๑ ผ ู @บ ังค ับบัญชาสั ่งการหร ือมอบหมายงานอยJางถ ูกต @อง เป \นธรรมตามความสามารถ              

ความเหมาะสมกับสถานภาพตำแหนJง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตาม 

หลักมนุษยธรรม พร@อมท้ังมีความเอาใจใสJ ติดตามงานท่ีส่ังการ หรือมอบหมายให@เกิดผลสำเร็จ 

 ๓.๒ ผู @บังคับบัญชาไมJสั ่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที ่นอกเหนือจากหน@าที ่ในราชการของ 

ผู @ใต@บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป\นเรื ่องสJวนตัว ธุระสJวนตัว หรือเรื ่องที่ไมJเหมาะสม ไมJวJาเพื่อตนเอง       

หรือผู@อ่ืน  

 ๓.๓ ผู@บังคับบัญชาต@องวางตัวเป\นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล การปฏิบัติ

ราชการ หรือการปฏิบัติงาน และใช@ดุลพินิจในเรื ่องตJาง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให@กับ

ผู@ใต@บังคับบัญชาต@องเกิดความเป\นธรรมเสมอ พร@อมท้ังมีความเป\นผู@นำท่ีรับผิดชอบตJอหน@าท่ี 

 ๓.๔ ผู@บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต@องไมJใช@ตำแหนJง หรืออำนาจหน@าที่ในราชการเพื่อแสวงหา

ประโยชนDท่ีมิชอบ หรือยินยอมให@บุคคลใดนำไปใช@ในการแสวงหาประโยชนDท่ีมิชอบด@วยกฎหมาย 

 ๔. ดBานการใชBทรัพยJสินทางราชการ 

 บุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ต@องใช@ทรัพยDสินของทางราชการ เพื่อประโยชนDในราชการ ไมJนำ

ทรัพยDสินของราชการไปใช@ประโยชนDที่มิชอบด@วยกฎหมาย ระเบียบหรือข@อบังคับตJาง ๆ หรือยินยอมให@บุคคล

ใดนำไปใช@เพ่ือประโยชนDสJวนตนหรือผู@อ่ืน ในทางท่ีไมJถูกต@องและไมJเหมาะสม 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๔.๑ ผู@บังคับบัญชาทุกระดับต@องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพยDสินของทางราชการท่ี

อยูJในความรับผิดชอบ ให@สามารถใช@งานได@ตามปกติ หากทรัพยDสินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให@ รายงานหรือ

ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข@อบังคับตJาง ๆ กำหนดไว@ 

 ๔.๒ การยืมทรัพยDสินของทางราชการไมJวJาจะยืมภายในโรงเรียนทับปุดวิทยา หรือให@บุคคลภายนอก

ยืมต@องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข@อบังคับตJาง ๆ กำหนดไว@อยJางเครJงครัด 

 ๔.๓ งานพัสดุต@องสJงเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคูJมือในการใช@ทรัพยDสินของทางราชการให@

เกิดความเป\นระเบียบ มีระบบและเพ่ือปRองกันความเสียหายในทรัพยDสินของทางราชการ 

  

 

 

  



 ๕. ดBานการแกBไขปNญหาการทุจริต 

 ทุกกลุJมงานต@องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรDชาติวJาด@วยการปRองกัน และปราบปราม   

การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการวJาด@วยการปRองกันและปราบปราม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของโรงเรียนทับปุดวิทยา และมาตรการตJาง ๆ ที่เกี่ยวข@อง พร@อมทั้งรJวมกัน สอดสJองและแก@ไข

ปcญหาการทุจริต เพ่ือให@ปcญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๕.๑ ทุกกลุJมงานต@องดำเนินกิจกรรมและโครงการตJาง ๆ ตามแนวทางของแผนการ ปฏิบัติการวJาด@วย

การป Rองก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของบ ุคลากรโรงเร ียนท ับป ุดว ิทยา                

ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปRองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปsงบประมาณปcจจุบัน และรายงานผลการดำเนินการ 

ตามท่ีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปรJงใส โรงเรียนทับปุดวิทยากำหนด 

 ๕.๒ ทุกกลุ Jมงานต@องสJงเสร ิม สนับสนุนการดำเนินการด@านนโยบายหรือมาตรฐานตJาง ๆ              

ด@านการปRองกันและปราบปรามการทุจริตแประพฤติมิชอบของโรงเรียนทับปุดวิทยาในทุกรูปแบบ 

 ๕.๓ ผู@บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต@องกำกับ ติดตามสอดสJองดูแล การปฏิบัติงานของ

ผู@ใต@บังคับบัญชา ให@เป\นไปด@วยความถูกต@อง ปราศจากการทุจริตและการเรียก หรือรับสินบน พร@อมท้ัง        

ไมJละเลยหรือละเว@นการดำเนินการเม่ือพบพฤติการณDในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 ๕.๔ หนJวยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปsด@วยความเครJงครัด และรายงาน

ให@ผู@อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยาทราบโดยตรง 

 ๖. ดBานคุณภาพการดำเนินงาน 

 บุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ทุกคนต@องปฏิบัติหน@าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐาน

การดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข@อบังคับตJาง ๆ กำหนดไว@ เพื่อให@เป\นไปด@วย

ความเรียบร@อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน@าท่ีราชการ 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๖.๑ ผู@บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต@องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติงาน    

มีการถJายทอดการปฏิบัติงานที ่เป\นแบบอยJางที ่ด ีตามวินัยข@าราชการ ประมวลจริยธรรมข@าราชการ            

และข@อบังคับบุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา วJาด@วยจรรยาข@าราชการ ให@แกJผู@ใต@บังคับบัญชา 

 ๖.๒ บุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ต@องปฏิบัติหน@าที่ในการให@บริการประชาชนด@วยความเต็มใจ       

มีความสุภาพเรียบร@อยในการบริการตามภารกิจที ่รับผิดชอบ พร@อมทั้งให@ข@อมูลที ่เป\นประโยชนDในการ    

ปฏิบัติราชการแกJประชาชน หรือผู@มาติดตJอขอรับบริการได@อยJางถูกต@องและเหมาะสม 

 ๖.๓ ทุกกลุ Jมงานต@องสJงเสริม สนับสนุนการใช@นวัตกรรมตJาง ๆ ที ่ชJวยการดำเนินงานให@เกิด        

ความแมJนยำ ถูกต@องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากย่ิงข้ึน 

  

  



 ๗. ดBานประสิทธิภาพการส่ือสาร 

 ทุกกลุ Jมงานต@องดำเนินการจัดทำข@อมูลของหนJวยงานที่ต@องเผยแพรJตJอสาธารณชน โดยจัดให@          

มีชJองทางการสื่อสารกับประชาชนผู@มาติดตJอกับหนJวยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข@าถึงข@อมูลขJาวสารตJาง ๆ   

ท่ีทางราชการแจ@งได@อยJางสะดวก รวดเร็ว พร@อมท้ังเป\นข@อมูลท่ีถูกต@องและเป\นปcจจุบัน 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๗.๑ ทุกกลุJมงานดำเนินการการพัฒนาข@อมูลในเว็บไซตDของหนJวยงาน ให@มีข@อมูล ที่ประชาชนควร

รับทราบหรือข@อมูลท่ีต@องเผยแพรJ ให@เป\นข@อมูลท่ีถูกต@องและเป\นปcจจุบัน 

 ๗.๒ หนJวยงานต@องสJงเสริม สนับสนุนให@มีการจัดชJองทางการรับฟcงความคิดเห็น ข@อเสนอแนะหรือ

ชJองทางการรับเร่ืองร@องเรียน พร@อมท้ังมีเจ@าหน@าท่ีรับเร่ืองร@องเรียนในหนJวยงาน 

 ๘. ดBานการปรับปรุงระบบการทำงาน 

 โรงเรียนทับปุดวิทยาต@องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื ่อให@กระบวนงาน            

ของหนJวยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให@ความสะดวกแกJประชาชน ผู @รับบริการหรือ           

ผู@มาติดตJอกับหนJวยงาน เพื่อให@เกิดความพึงพอใจและสJงเสริมให@ประชาชน ผู@มีสJวนได@สJวนเสียหรือผู@รับบริการ

เข@ามามีสJวนรJวมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนทับปุดวิทยา พร@อมท้ังเสริมสร@างภาพลักษณDบุคลากร

โรงเรียนทับปุดวิทยา และหนJวยงานในสังกัดให@มีความโปรJงใส เพื ่อสร@างทัศนคติและความเชื ่อมั ่นของ

ประชาชนท่ีดีตJอโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๘.๑ หนJวยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั ้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั ้นตอน            

การให@บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ       

พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด 

 ๘.๒ กลุJมงานที่มีภารกิจในการให@บริการประชาชนต@องสJงเสริม สนับสนุนการดำเนินภารกิจที่ให@

ประชาชนหรือผู@มีสJวนได@สJวนเสียภายนอกเข@ารJวมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนทับปุดวิทยา ไมJวJาจะเป\น 

ด@านการรับฟcงความคิดเห็น ด@านการวางแผน ด@านการดำเนินงาน หรือด@านการประเมินผลการดำเนินงาน   

เป\นต@น เพ่ือแสดงความโปรJงใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 ๘.๓ หนJวยงานดำเนินภารกิจตJอประชาชนหรือผู@มีสJวนได@สJวนเสียด@วยความโปรJงใส และตรวจสอบได@ 

พร@อมทั้งนำข@อเสนอแนะ ข@อร@องเรียนที่ได@รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให@เกิด

ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน 

 ๘.๔ หนJวยงานต@องสJงเสร ิม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช@ในการให@บร ิการ                

หรือการดำเนินงานให@เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  

  



 ๙. ดBานการเปWดเผยขBอมูล 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา ดำเนินการนำข@อมูลที่ประชาชนควรทราบ และเป\นประโยชนDตJอการดำเนิน

ภารกิจของโรงเรียนทับปุดวิทยา ไว@ในเว็บไซตDโรงเรียน หรือเว็บไชตDบุคลากรในสังกัด ได@แกJ ข@อมูลพื้นฐานของ

โรงเรียนทับปุดวิทยา ขJาวประชาสัมพันธD ชJองทางการติดตJอสอบถามกับประชาชน (Social Network) ข@อมูล

แผนการดำเนินงาน ข@อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให@บริการ ข@อมูลแผนการปฏิบัติงาน หรือการ

ให@บริการ ข@อมูลแผนการใช@จJายงบประมาณประจำปs ข@อมูลการจัดซื้อจัดจ@าง ข@อมูลการบริหาร และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ข@อมูลการจัดการเรื่องร@องเรียนการทุจริต และชJองทางการมีสJวนรJวมของประชาชน เพื่อเป\น

การแสดงถึงความโปรJงใส ในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๙.๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยฝ}ายประชาสัมพันธDต@องสJงเสริม สนับสนุนให@ทุกกลุJมงาน ดำเนินการ

ตามแนวทางหรือมาตรการเป~ดเผยข@อมูลขJาวสารของโรงเรียนทับปุดวิทยา ตJอสาธารณะตามแนวทาง

พระราชบัญญัติข@อมูลขJาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข@อบังคับตJาง ๆ 

กำหนด 

 ๙.๒ ทุกกลุ Jมงานต@องสJงเสริม สนับสนุนในการนำข@อมูลของหนJวยงานและข@อมูลที ่ประชาชน         

ควรทราบ หรือเก่ียวกับการดำเนินภารกิจตJาง ๆ ของหนJวยงานลงในเว็บไซตDโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 ๙.๓ โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยฝ}ายประชาสัมพันธDต@องสJงเสริม สนับสนุนการใช@ชJองทางการสื่อสารใน

ร ูปแบบ Social Network เช Jน Facebook Twitter Line เป \นต @น ในการส ื ่อสารและประชาส ัมพ ันธD            

การดำเนินงานตJาง ๆ ของโรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อให@ประชาชนรับทราบข@อมูลขJาวสารที่เป\นปcจจุบันใน 

รูปแบบท่ีทันสมัย 

 ๙.๔ ทุกกลุJมงานต@องดำเนินการตามแนวทางการเป~ดเผยข@อมูลขJาวสารของโรงเรียนทับปุดวิทยา    

ตJอสาธารณชน เพื่อแจ@งข@อมูลขJาวสารให@ประชาชนทราบ และเพื่อแสดงถึงความโปรJงใสในการดำเนิน ภารกิจ

ของโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 ๙.๕ โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยกลุJมบริหารงานบุคคล และกลุJมกฎหมายและคดี ต@องดำเนินการตาม

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปรJงใสตั้งแตJการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตJงตั้งการพัฒนาบุคคล 

การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร@างขวัญกำลังใจ เพื่อธำรง และรักษาไว@ซึ่งคนดีและ

คนเกJงของโรงเรียนทับปุดวิทยา พร@อมท้ังสอดคล@องกับภารกิจของหนJวยงานและทิศ ทางการปฏิรูปประเทศ 

  ๑๐. ดBานการป\องกันการทุจริต 

 บุคลากรโรงเร ียนทับปุดว ิทยา ต@องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงใน             

การบริหารงานด@วยความซื่อสัตยDสุจริต โปรJงใส และมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต@อง

ปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได@พร@อมท้ังเสริมสร@างวัฒนธรรมองคDกรโรงเรียนทับปุดวิทยา ให@เป\น

องคDกรที ่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั ่นคงในความซื ่อสัตยDส ุจริต โปรJงใสและ                 

มีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงในคุณธรรมจรรยาของข@าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช@สังคมไทย

ทางด@านการพัฒนาการศึกษา 



 แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑๐.๑ ผู@บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยาทุกคน ต@องดำเนินการตามแนวทาง

แหJงเจตนารมณDของเจตจำนงในการบริหารงานด@วยความซ่ือสัตยDสุจริตโปรJงใสและมีความธรรมาภิบาล 

 ๑๐.๒ ผู@บังคับบัญชาทุกระดับต@องไมJมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะ

ความสัมพันธDที่เกื้อหนุนผลประโยชนDกันระหวJางผู@มีสJวนได@สJวนเสียที่เข@าทำสัญญาโครงการ หรือรับจ@างใด ๆ 

จากโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 ๑๐.๓ โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยกลุJมกฎหมายและคดีต@องสJงเสริม สนับสนุนการดำเนินการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการ ในการปRองกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

เพ่ือให@หนJวยงานนำไปดำเนินการปRองกันการเกิดการทุจริต 

 ๑๐.๔ ทุกกลุJมงานต@องสJงเสริม สนับสนุนและให@ความสำคัญกับการเสริมสร@าง ภาพลักษณD องคDกร

โรงเรียนทับปุดวิทยา ให@เป\นองคDกรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการให@ความรJวมมือ        

ในกิจกรรม และโครงการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่เกี่ยวกับการปRองกันและปราบปราม

การทุจริต พร@อมท้ังรJวมกันสร@างวัฒนธรรมโรงเรียนทับปุดวิทยา ท่ีไมJทนตJอการทุจริตทุกรูปแบบ 


