
แนวทางการดําเนินงานตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

 มุงสูการเปนองคกรกรธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

--------------------------- 

 ๑. ดานการปฏิบัติหนาท่ี 

  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปฏิบัติหนาท่ีของรัฐอยางมี

คุณธรรม โดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดอยาง

เครงครัดและใหบริการกับประชาชนหรือผูมาขอรับบริการกับหนวยงาน โดยไมหวังสิ่งตอบแทนท่ีมิควรได 

  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.๑ บุคลากรทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเปนไปตามข้ันตอนการ

ใหบริการประชาชนหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดวยความถูกตอง รวดเร็วและไมสงผลเสียหายตอราชการ 

  ๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เทาเทียมกัน ไม เลือกปฏิบัต ิ

ประสานงานตางๆ ดวยดีเพ่ือประโยชนของทางราชการ พรอมท้ังมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานราชการท่ีดี 

  ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาท่ีโดยยดึหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไมหวัง

สิ่งตอบแทนหรือประโยชนท่ีมิควรได เวนแตการรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชนแอบแฝงในทางมิ

ชอบ 

  ๑.๔ ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการทบทวนข้ันตอนการใหบริการประชาชน หรือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดความทันสมัยและเปนปจจุบัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ดานการใชงบประมาณ 

  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตองสํานึกและตระหนักถึงการ

ใชจายงบประมาณแผนดินวาเปนงบประมาณท่ีไดมาจากเงินภาษีของราษฎร โดยตองใชจายอยางเหมาะสม

และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุมงานท่ีกํากับ ดูแล และรับผิดชอบ

ดานงบประมาณการเบิก-จาย และการพัสดุตองดําเนินการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  ๒.๑ บุคลากรทุกคนตองตระหนักถึงการใชจายประมาณของทางราชการใหเปนไป         

ตามวัตถุประสงคการใชจาย เพ่ือใหเกิดความคุมคาและสมประโยชนแกราชการโดยแทจริง 

  ๒.๒ งานพัสดุตองดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการพัสดุตางๆ ใหเปนไปอยาง

ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆกําหนด 

  ๒.๓ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ตองรายงานขอมูลการจายงบประมาณตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับกําหนดและเผยแพรตอ สาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการบริหาร

งบประมาณ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกลับกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ 



  ๒.๔ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาตองควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จาย 

งบประมาณ เชน คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง เปนตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 

 ๓. ดานการใชอํานาจ 

  ผูบังคับ บัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ตองมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังสั่งการ กํากับ ดูแลใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆอยางถูกตองและชอบธรรม 

  แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  ๓.๑ ผูบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอยางถูกตอง เปนธรรมตามความสามารถความ

เหมาะสมกับสถานภาพ ตําแหนง ระดับ คํานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก

มนุษยธรรม พรอมท้ังมีความเอาใจใส ติดตามงานท่ีสั่งการหรือมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จ 

  ๓.๒ ผูบังคับบัญชาไมสั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีในราชการของ

ผูใตบังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเปนเรื่องสวนตัว ธุระสวนตัวหรือเรื่องท่ีไมเหมาะสม ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 

  ๓.๓ ผูบังคับบัญชาตองวางตัวเปนกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใชดุลพินิจในเรื่องตางๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ

ใหกับผูใตบังคับบัญชา ตองเกิดความเปนธรรมเสมอ พรอมท้ังมีความเปนผูนําท่ีรับผิดชอบตอหนาท่ี 

  ๓.๔ ผูบังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนตองไมใชตําแหนง หรืออํานาจหนาท่ีในราชการเพ่ือ

แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ หรือยินยอมใหบุคคลใด นําไปใชในการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 

 ๔. ดานการใชทรัพยสินทางราชการ 

  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตองใชทรัพยสินของทาง

ราชการ เพ่ือประโยชนในราชการ ไมนําทรัพยสินของทางราชการไปใชประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมายระเบียบ

หรือขอบังคับตางๆ หรือยินยอมใหบุคคลใดนําไปไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน ในทางท่ีไมถูกตองและ  

ไมเหมาะสม 

  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๔.๑ ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกํากับ ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพยสินของทาง

ราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบ ใหสามารถใชงานไดตามปกติหากทรัพยสินเกิดการชํารุดหรือสูญหายให

รายงานหรือดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ กําหนดไว 

  ๔.๒ การยืมทรัพยสินของทางราชการไมวาจะยืมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล หรือใหบุคคลภายนอกยืม ตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ 

กําหนดไวอยางเครงครัด 

  ๔.๓ งานพัสดุตองสงเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคูมือในการใชทรัพยสินของทาง

ราชการใหเกิดความเปนระเบียบ มีระบบและเพ่ือปองกันความเสียหายในทรัพยสินของทางราชการ 

  

 



 ๕. ดานการแกไขปญหาการทุจริต 

  ทุกกลุมงานตองดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  และมาตรการตางๆ   

ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรวมกันสดสองและแกไขปญหาการทุจริต เพ่ือใหปญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในท่ีสุด 

  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๕.๑ ทุกกลุมงานตองดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ของปงบประมาณปจจุบัน และรายงานผลการดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กําหนด 

  ๕.๒ ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการดานนโยบาย หรือมาตรการตางๆ ดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล ในทุกรปูแบบ 

  ๕.๓ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาตองกํากับ ติดตามสอดสองดูแลการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปดวยความถูกตองปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน 

พรอมท้ังไมละเลยหรือละเวนการดําเนินการเม่ือพบพฤติการณในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

  ๕.๔ หนวยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปดวยความเครงครัด และ

รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทราบโดยตรง 

 ๖. ดานคุณภาพการดําเนินงาน 

  บุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดําเนินงาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือ

ขอบังคับตางๆกําหนดไว เพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัต ิ  

หนาท่ีราชการ 

  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๖.๑ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ตองมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน มีการถายทอดการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตามวินัยขาราชการ ประมวลจริยธรรมขาราชการ

และขอบังคับบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาดวยจรรยาขาราชการ ใหแก

ผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

  ๖.๒ บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตองปฏิบัติหนาท่ีในการ

ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบรอยในการบริการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบพรอมท้ังให



ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการแกประชาชนหรือผูมาติดตอขอรับบริการไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

  ๖.๓ ทุทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนการใชนวัตกรรมตางๆ ท่ีชวยการดําเนินงานใหเกิด

ความแมนยํา ถูกตองและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 ๗. ดานประสิทธิภาพการส่ือสาร 

  ทุกกลุมงานตองดําเนินการจัดทําขอมูลของหนวยงานท่ีตองเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดให

มีชองทางการสื่อสารกับประชาชนผูมาติดตอกับหนวยงาน ซ่ึงประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ    

ท่ีทางราชการแจงไดอยางสะดวก รวดเร็ว พรอมท้ังเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๗.๑ ทุกกลุมงานตองดําเนินการพัฒนาขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานใหมีขอมูลท่ีประชาชน

ควรรับทราบหรือขอมูลท่ีตองเผยแพร ใหเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

  ๗.๒ หนวยงานตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอ

แนะหรือชองทางการรับเรื่องรองเรียน พรอมท้ังมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนในหนวยงาน 

 ๘. ดานการปรับปรุงระบบการทํางาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหกระบวนงานของหนวงานมีประสิทธิภาพ รวมเร็ว ทันสมัยสามารถใหความสะดวกแก

ประชาชน ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและสงเสริมใหประชาชน ผูมีสวน

ไดสวนเสียหรือผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สงขลา สตูล พรอมท้ังเสริมสรางภาพลักษณบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และ

หนวยงานในสังกัดใหมีความโปรงใส เพ่ือสรางทัศนคติและความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีดีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  ๘.๑ หนวยงานดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือข้ันตอน

การใหบริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด 

  ๘.๒ กลุมงานท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชนตองสงเสริม สนับสนุนการดําเนินท่ีให

ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขารวมดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สงขลา สตูล ไมวาจะเปนดานการรับฟงความคิดเห็น ดานการวางแผนงาน ดานการดําเนินงานหรือดานการ

ประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือแสดงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

  ๘.๓ หนวยงานดําเนินภารกิจตอประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนดวยความโปรงใสและ

ตรวจสอบได พรอมท้ังนําขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ท่ีไดรับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ       

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 



  ๘.๔ หนวยงานตองสงเสริม สนับสนนุการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการหรือ

การดําเนินงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๙. ดานการเปดเผยขอมูล 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดําเนินการนําขอมูลท่ีประชาชนควร

ทราบและเปนประโยชนตอการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไวใน

เว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล หรือเว็บไซตบุคลากรในสังกัด ไดแก ขอมูล

พ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ขาวประชาสัมพันธ ชองทางการติดตอ

สอบถามกับประชาชน (Social Network) ขอมูลแผนการดําเนินงาน ขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือการ

ใหบริการขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ขอมูลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และชองทางการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปน

การแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สงขลา สตูล 

  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

  ๙.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยฝายประชาสัมพันธ ตอง

สงเสริม สนับสนุนใหทุกกลุมงานดําเนินการ ตามแนวทางหรือมาตรการการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตอสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ กําหนด 

  ๙.๒ ทุกกลุมงานตองสงเสริม สนับสนุนในการนําขอมูลของหนวยงานและขอมูลท่ีประชาชน

ควรทราบ หรือเก่ียวกับการดําเนินภารกิจตางๆ ของหนวยงานลงในเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล    

  ๙.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยฝายประชาสัมพันธ ตอง

สงเสรมิ สนับสนุนการใชชองทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เชน Facebook Twitter Line เปน

ตน ในการสื่อสารและประชาสัมพันธการ   ดํา เนินงานตาง ๆ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันในรูปแบบท่ีทันสมัย 

  ๙.๔ ทุกกกลุมงานตองดําเนินการตามแนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตอสาธารณชน เพ่ือแจงขอมูล ขาวสารใหประชาชนทราบและเพ่ือ

แสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

  ๙.๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยกลุมบริหารงานบุคคล และ

กลุมกฎหมายและคดี ตองดําเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใสตั้งแต        

การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดําเนินการทางวินัย รวมท้ัง

สรางขวัญกําลังใจ เพ่ือธํารงและรักษาไวซ่ึงคนดีและคนเกงของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล พรอมท้ังสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและทิศทางการปฏิรูประเทศ 

 



 ๑๐. ดานการปองกันการทุจริต 

  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตองดําเนินภารกิจของตนเอง

ตามแนวทางของเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล การ

ดําเนินงานทุกภารกิจตองปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบไดพรอมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ใหเปนองคกรกรท่ีปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ มีความม่ันคงในความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล   มีความม่ังค่ังในคุณธรรม จรรยาของ

ขาราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใชสังคมไทยทางดานการพัฒนาการศึกษา 

  แนวทางการปฏิบัติดังนี ้

  ๑๐.๑ ผูบังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 

สตูล ทุกคน   ตองดําเนินการตามแนวทางแหงเจตนารมณของเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย

สุจริต โปรงใสและมีธรรมาภิบาล 

  ๑๐.๒ ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองไมมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบหรือมี

ลักษณะความสัมพันธท่ีเก้ือหนุนผลประโยชนกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเขาทําสัญญาโครงการหรือรับจาง

ใดๆ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

  ๑๐.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยกลุมกฎหมายและคดีตอง

สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการ

ปองกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานนําไปดําเนินการปองกันการเกิดการทุจริต 

  ๑๐.๔ ทุกกลุมงานตองสงเสริมสนับสนุนและใหความสําคัญกับกับการเสริมสรางภาพลักษณ

องคกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ใหเปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ โดยการใหความรวมมือในกิจกรรมและโครงการ ท้ังภายในและภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ท่ีเก่ียวกับดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมท้ังรวมกันสรางวัฒนธรรม

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 


