
 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
...................................................................................................  

  ข้าพเจ้า นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ขอประกาศเจตนารมณ์ใน
การบริหารงานว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ดำเนิน
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ขับเคลื่อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ให้เป็น ส่วนราชการที่
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน  เคร่งครัด  
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 
  ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้  ค่ านิยมในการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น                    
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรใน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
  ๓.  ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น  และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction)  อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง             
เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๔.  มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ๕.  มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ                    
และพร้อมแสดงความรับผิด  หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย
ต่อสังคมโดยรวม 
  ๖.  แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
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  ๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชน
หรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน
การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
  ๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่ เลือกปฏิบัติ
ประสานงานต่าง ๆ ด้วยดี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานราชการที่ด ี
  ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิ
ชอบ 
  ๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องสำนึก และตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่า
เป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก – จ่าย และ
การพัสดุ  ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑  บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 
  ๒.๒  งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด 
  ๒.๓  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
กฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคัลกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
  ๒.๔  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก – จ่าย
งบประมาณ  เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา  ค่าเดินทาง  เป็นต้น  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
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  ๓. ด้านการใช้อำนาจ 
  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผล  การปฏิบัติงาน 
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆอย่างถูกต้อง และชอบธรรม 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ  
ความเหมาะสมกับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตาม
หลักมนุษยธรรม  พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 
  ๓.๒  ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคบับัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่ง  หรืออำนาจหน้าที่ในราชการเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

  ๔.  ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์ในราชการ ไม่
นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้
บุคคลใดนำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไมถู่กต้องและไม่เหมาะสม 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๔.๑  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง
ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้
รายงานหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ 
  ๔.๒  การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่ าจะยืมภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ หรือให้
บุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  ๔.๓  งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ  มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ – 

 

  ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการ
ปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินการ
ตามท่ีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส โรงเรียนวัดเขาวิเศษ กำหนด 
  ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรฐานต่าง ๆ ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ในทุกรูปแบบ 
  ๕.๓ ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้นการบั งคับบัญชาต้องกำกับ  ติดตามสอดส่องดูแล                  
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับ
สินบน  พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  ๕.๔  หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด  
และรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทราบโดยตรง 

  ๖.  ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
  บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก
มาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ เพ่ือให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
และข้อบังคับบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๖.๒ บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็ม
ใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิด
ความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
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๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้

มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูล                  
ที่ประชาชนควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่  ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนงาน

ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรโรงเรียนวัด
เขาวิเศษ และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๘.๑ หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน  
การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ               
พ.ศ. ๒๕๕๘  กำหนด 

๘.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน ภารกิจ
ที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็น
ต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  

๘.๓ หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

๘.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสรสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ
การดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  ๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียน หรือเว็บไชต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับประชาชน (Social 
Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๙.๑ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงาน
ดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต่อสาธารณะตาม
แนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ กำหนด 
  ๙.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบหรือเก่ียวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  

          ๙.๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ
สื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันใน
รูปแบบที่ทันสมัย 

๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดเขา
วิเศษ ต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนิน
ภารกิจของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

๙.๕ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกฎหมายและคดี ต้อง
ดำเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจ เพ่ือธำรง และ
รักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖ – 
 

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจาก
การทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ให้เป็นองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มี
ความมั่นคงในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการและมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนา
การศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทุกคน ต้องดำเนินการตาม
แนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีความธรรมาภิ
บาล 

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญาโครงการ หรือรับจ้าง
ใด ๆ จากโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  

๑๐.๓ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการ ในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์
องค์กรโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 


