
 
 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เรื่อง เจตจ านงในการบริหารงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

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

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ข้าพเจ้า นางพรพนา  แดงสกล ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส                 
และมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี 
คุณธรรม โดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด า เนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 
และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้แนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้  

1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ 
ให้บริการ ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ  

1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน
ต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งานราชการที่ดี  

1.3 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบ แทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ  

1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการผู้ปกครอง นัก เรียน 
ชุมชนหรือ  ผู้ที่มาขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน                 
มีประสิทธิภาพ  

2. การใช้งบประมาณ บุคลากรโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม ต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และประหยัด ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานที่ก าหนด ดูแลและรับผิดชอบ ด้านงบประมาณการเบิก - จ่าย 
และการพัสดุ ต้องด าเนินการไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้ เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของ การใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง  

2.2 กลุ่มงานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด  

2.3 กลุ่มการเงินต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับ           
ก าหนด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  



2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย งบประมาณ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

3. ด้านการใช้อ านาจ ผู้บังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพ่ือ  
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อ 
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความ 
เหมาะสมกับ สถานะภาพ ต าแหน่ง ระดับค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก 
มนุษยธรรม พร้อมทั้งมี ความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ  

3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ ในราชการของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น  

3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเห็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ ปฏิบัติ
ราชการ หรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง เกิดความเห็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่  

3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าที่ในราชการเพ่ือ แสวงหา 
ประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย  

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ือ ประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม แนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน 
ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติหากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้รายงาน
หรือ ด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้  

4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายใน หรือให้บุคคลภายนอกยืม ต้องด าเนินการ
ตามท่ี กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

4.3 กลุ่มงานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่ มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการให ้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ  
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม และมาตรการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้ง ร่วมกันสอดส่องและ 
แก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดลงไปในที่สุด แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

5.1 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ.2562- 2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการด าเนินการ  



5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่ง เสริม สนับสนุนการด า เนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ                         
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ในทุกรูปแบบ  

5.3 ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ต้องก ากับ ติดตาม และสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบนพร้อมทั้งไม่ละเลยหรือ
ละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

5.4 กลุ่มตรวจสอบภายในต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
ด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยตรง  

6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน บุคลากร โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเอง 
รับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ต่าง ๆ                  
ก าหนดไว้เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวทางการ 
ปฏิบัติ ดังนี้  

6.1 ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน             
มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการพล เรือน                      
และข้อบังคับว่า ด้วยจรรยาข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  

6.2 บุคลากร โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการผู้รับบริการด้วย
ความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการแก่ ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการด า เนินงานให้เกิด                  
ความแม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น  

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มาติดต่อกับโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน                       
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

7.1 ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ให้มีข้อมูลที่
ประชาชนควร รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

7.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                     
หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน  

8. การปรับปรุงระบบการท างาน ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ 
กระบวนงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
หรือ ผู้มาติดต่อกับโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือ ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ให้มีความโปร่งใสเพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่ดีต่อโรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคม แนวทางการปฏิบัติดังนี้  



8.1 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ขั้นตอนการ 
ให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558              
ก าหนด  

8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความ
คิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงานหรือด้านการประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือแสดงความ
โปร่งใสในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

8.3 ทุกกลุ่มงานด าเนินภารกิจต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากผู้รับบริการมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด  
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน  

8.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือการ  
ด าเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ และเป็น
ประโยชน์ ต่อการด าเนินภารกิจของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานของ โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) 
ข้อมูล แผนการ ด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                  
และช่องทางการมีส่วน ร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

9.1 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด า เนินการ                
ตามแนวทาง หรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต่อสาธารณะตามแนวทาง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด  

9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ 
หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส
ในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

9.3 กลุ่มอ านวยการ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสาร                
ในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 
  9.4 ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคม ต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 9.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการ
สร้างขวัญก าลังใจเพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจ
ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  



10. ด้านการป้องกันการทุจริต บุคลากร โรงเรียนหงษ์วิทยาคม ต้องด าเนินภารกิจของตนเอง                   ตาม
แนวทางของ เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การด า เนินงานทุก
ภารกิจต้อง ปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคม ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตาม
หลักธรรมภิบาล มีความมั่งคั่ง ในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้าน
การศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมทุกคน ต้องด าเนินการตาม
แนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะ  
ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาท าสัญญาหรือรับจ้างใด ๆ จากโรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคม  

10.3 กลุ่มงานทุกกลุ่มงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ต้องสนับสนุนการด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการ ทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือ จัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้แต่
ละกลุ่มงานน าไปด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต  

10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรม
และโครงการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พร้อมทั้งร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัด
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ต้องรับทราบและ
ปฏิบัติตาม เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ใน ทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ปฏิบัติตาม
เจตจ านงในการบริหาร ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับ
การพัฒนา หรือรายงาน ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
(นางพรพนา  แดงสกล)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษืเจริญวิทยาคม 


