
 
 
                                        
     ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
                                             ------------------------------- 
  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     โดยให้ความส าคัญ
กับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ขอ
ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พร้อมรับผิดชอบ  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ให้สังคมว่า  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  มีเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต     คอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
 ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต   
คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียน
ขุนทะเลวิทยาคม เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 
 ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เกิดความละอายหรือความกลัว
ที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  เท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 ๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  และ
พร้อมแสดงความรับผิด  หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

----------------------------------- 
 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ให้ความส าคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
นโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ 
และเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จึงประกาศนโยบายการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล   มี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส  ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที่ 
     ๑.๑  บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  
ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่าง       
เท่าเทียม  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป  หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
     ๑.๒  บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และมีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
     ๑.๓  บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. การใช้งบประมาณ 
       ๒.๑  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง   
       ๒.๒  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  เป็นไปตามข้อเท็จจริง   
       ๒.๓  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ  ของหน่วยงานมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
       ๒.๔  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 



 ๓. การใช้อ านาจ   
       ๓.๑  ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือก
บุคลากร  เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการไม่ใช้
อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
       ๓.๒  มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส  ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 ๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
       ๔.๑  บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น  
       ๔.๒  หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน  
       ๔.๓  หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานได้ 
 ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
       ๕.๑ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต   
       ๕.๒ หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ   
       ๕.๓ หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๕.๔ หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างาน  เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๖. คุณภาพการท างาน 
 ๖.๑  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  โปร่งใส  
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๖.๒  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖.๓  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 ๖.๔  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่   
 ๖.๕   หน่วยงานมีการบริหารงานและการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
 
 
 



 ๗.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ๗.๑  หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  ไม่ซับซ้อนและมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 ๗.๒  หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๗.๓  หน่วยงานมีช่องทางรับฟังการติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
 ๗.๔  หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าที่ในหน่วยงาน 
 ๘.  การปรับปรุงระบบการท างาน 
  ๘.๑  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการดีขึ้น 
 ๘.๒  หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 ๘.๓  หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ  ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 ๘.๔  หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 ๘.๕  หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 ๙.  การเปิดเผยข้อมูล 
 ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น     
http://www.kuntalay.ac.th  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ     
 ๑๐.  การป้องกันการทุจริต    
       หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
http://www.kuntalay.ac.th  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  และมาตรการ
ในการป้องกันการทุจริต 
       ให้บุคลากรในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  พิจารณาด าเนินการตามบทบาทหน้าที่  โดยยึด
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด  (No  Gift  Policy ) 

----------------------------------- 
 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No  Gift  Policy  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส  ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE  TRUST  &  Zero  Corruption )
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เพ่ือสร้างความตระหนัก  กระตุ้น  ปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่
ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของ
การปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต  พร้อมก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยมที่ดี  จิตส านึก  และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือหลีกเลี่ยง
การกระท าอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ  หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญใน
เทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด   (No  Gift  Policy)  โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตร
อวยพร  การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์  หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 


