
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้าพเจ้า นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบและจะยึดมั่นในการบริหารงานที่ทำให้ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างยั่งยืน  

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ ทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เกิดความละอาย
หรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทัน ต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ให้เกิดขึ้น ในองค์กร 
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และ พร้อมแสดง
ความรับผิดหากการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านป่าเหมือดส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  

6. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
      ( นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 



แนวทางการดำเนินงานตามประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  
เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่าง มีคุณธรรม
โดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด
และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้  

แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดย

เป็นไปตามขั้นตอนการ ให้บริการผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่อ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ  

1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ ประสานงานต่างๆด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ งานราชการที่ดี  

1.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจาก
ผลประโยชน์แอบแฝงในทาง มิชอบ  

1.4 ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนบ้านป่าเหมือดต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการ 
ต่อผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการใช้งบประมาณ  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องสำนึกและตระหนัก ถึงการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง  เหมาะสมและ
ประหยัด ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กำกับ ดูแลและ  รับผิดชอบด้าน
งบประมาณการเบิก-จ่าย และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

แนวทางปฏิบัติดังนี้  
2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทาง

ราชการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดย
แท้จริง  

2.2 เจ้าหน้าทีง่านพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ตามกำหนด  



2.3 ฝ่ายงานการเงินและพัสดุ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตาม กฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ  

2.4 หัวหน้างานฝ่ายการเงินและพัสดุต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก–จ่าย งบประมาณ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

 
3. ด้านการใช้อำนาจ  
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุกฝ่ายงาน  ต้องมอบหมายงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให้คณะครู ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องและชอบธรรม  

3.1 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบงาน มอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตาม
ความสามารถความ เหมาะสมกับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาค
ของบุคคลตามหลัก มนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายในเกิดผลสำเร็จ  

3.2 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบงาน ไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ในราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่
ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น  

3.ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่านงาน ผูร้ับผิดชอบงาน ต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมใน
การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา
ความดีความชอบให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ 

เพ่ือประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือ 
ข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่ 
เหมาะสม 

 แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
4.1ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบงาน ต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน

ของทาง ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหาย
ให้ รายงานหรือดำเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้  

4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  ให้ดำเนินการตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกำหนดไว้  



4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้
เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหาย ในทรัพย์สินของทางราชการ 

 
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  และมาตรการที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
5.1 ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของ

แผนการปฏิบัติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 และรายงานผลการดำเนินการตามที่
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

 5.2 ทุกฝ่ายงานในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือ
มาตรการต่าง ๆ ด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ใน
ทุกรูปแบบ  

5.3 หัวหน้าฝ่ายงาน ต้องกำกับ ติดตามสอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงานของคณะครู ผู้รับผิดชอบงาน 
กิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละ
เว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

5.4 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ  ตรวจสอบความถูกต้อง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ด้วยความเคร่งครัดและ รายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบโดยตรง 

 
6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน บุคลากร  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ี

ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนิน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับ
ต่างๆที่กำหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
6.1 หัวหน้าฝ่ายงาน ครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม ทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและ

ทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน  



6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน การให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มี
ความสุข สุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบพร้อม ทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม  

6.3 ทุกฝ่ายงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการดำเนินงานให้เกิด ความ
แม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ทุกฝ่ายงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มี ช่อง

ทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทาง
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
7.1 ทุกฝ่ายงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ผู้ปกครอง ประชาชนผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
7.2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 
 
8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้การะบวนงานของ

หน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก แก่ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและ ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่ดีต่อโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
8.1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ

ขั้นตอนการ ให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน
ภารกิจให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ไม่ว่า
จะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการ  ดำเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการ
ดำเนินงาน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสการดำเนินภารกิจของสถานศึกษา  

8.2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ดำเนินภารกิจต่อผู้ปกครอง ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความ
โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากผู้ปกครอง ประชาชน มาพัฒนา
และปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน  



8.3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
หรือ การดำเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ดำเนินการนำข้อมูลที่ผู้ปกครอง ประชาชน ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินภารกิจของโรงเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการ
ดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
9.1  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสาระสนเทศและฝ่าย 

ICT ต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ต่อ
สาธารณะตามแนวพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด  

9.2 ทุกฝ่ายงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ ประชาชนควร
ทราบ หรือเก่ียวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซตข์องโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  

9.3  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่าย ICT ต้อง ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทาง
การส ื ่อสารในร ูปแบบ Social Network เช ่น face book Twitter Line เป ็นต ้น ในการส ื ่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 


