
 

ประกาศโรงเรียนวัดเขียนเขต 

เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดเขียนเขต 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
ข้ำพเจ้ำ ว่ำท่ีร้อยตรีอรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย์ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต ขอแสดง

เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนตำมกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมภิบำล 
เพื่อเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ส ำหรับบุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขตปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำม มำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือ
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และ จะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำ
จะเป็นผู้มำติดต่อท่ัวไปหรือผู้มำติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็ม
ควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ กำรปฏิบัติหน้ำท่ีใน
ฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม 
๒. ด้านการใช้งบประมาณ 

บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต ปฏิบัติงำนโดยให้ควำมส ำคัญกับ กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน  
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
นับต้ังแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่ อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึง ลักษณะกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้ออ ำนวยประโยชน์แก่ ตนเองหรือ
พวกพ้อง 
๓. ด้านการใช้อํานาจ 

ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ัน ต้องมอบหมำยงำน ประเมินผลกำรปฏิบัติ คัดเลือกบุคลำกรเพื่อ 
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังส่ังกำร ก ำกับ ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำท่ีโดย    
ไม่ขัดต่อ กฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต ต้องใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพื่อประโยชน์ในรำชกำร ไม่น ำ

ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ ต่ำง  ๆ หรือยินยอม   
ให้บุคคลใดน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทำงท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมำะสม 
 

 
 

/๕. ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 



๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต สำมำรถรับรู้กำรแก้ไขปัญหำกำร ทุจริตของผู้บังคับบัญชำ ในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยมีกำรทบทวนนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง กำรป้องกันกำร ทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำ    
กำรทุจริตได้อย่ำงเป็นธรรม เพื่อท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำม
เช่ือมั่นให้ บุคลำกรในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตด้วย 
6. ด้านคุณภาพการดําเนินงาน 

บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยยึดหลักตำม มำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรแก่ผู้รับบริกำร อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง กำรปฏิบัติหน้ำท่ี
อย่ำงเป็นรูปธรรม และไม่เรียกร้องรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดท ำข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย สำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
8. ด้านการปรับปรุงระบบการทํางาน 

โรงเรียนวัดเขียนเขต ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำระบบกำร ปฏิบัติงำน เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำน
ดียิ่งขึ้น ท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันสมัย สำมำรถให้ควำม สะดวกแก่ผู้รับบริกำร ส่งผล
ให้เกิดควำมพึงพอใจ พร้อมท้ังเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ให้มีควำมโปร่งใส เพื่อสร้ำงทัศนคติ และควำมเช่ือมั่น
แก่ผู้รับบริกำรด้วย 
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

โรงเรียนวัดเขียนเขต ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ และเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน กำรบริหำรงำน กำรบริหำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน เพื่อแสดงถึงควำม โปร่งใสในกำร
บริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 
๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 

บุคลำกรโรงเรียนวัดเขียนเขต ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมแนวทำง ของเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล กำรปฏิบัติงำนต้อง ปรำศจำกกำรทุจริต 
สำมำรถตรวจสอบได้ ให้เป็นหน่วยงำนท่ีปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โปร่งใส และมี ควำมยั่งยืน
ในกำรรับใช้สังคมไทยในด้ำนกำรศึกษำ 

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ประกำศ ณ วันท่ี ๑๕  พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖4  

 ว่ำท่ีร้อยตรี 

    (อรรถสิทธิ์   เนตรทิพวัลย์)  
                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขียนเขต 



 

Announcement of Watkhienkhet School 
Title: Intention to Administering with Honesty Transparency and Good Governance 

-------------------------------------------------------------------------- 
I, Acting 2,Lt. Atthasit Nettippawan Director of Watkhienkhet School  would like to express my 

intention to administering the Office's work in accordance with relevant laws, with honesty, transparency 

and good governance, to the regulation guideline for Watkhienkhet School as follows: 

1. Duty performing Aspect 

Watkhienkhet School personnel shall perform their duties in accordance with standard and 

principle of transparency and providing services to the public on the basis of fair treatment without 

delay to every people, with full capacity and responsible in all assigned task which are the characteristic 

of good government officers. 

2. Budgetary Management 

Watkhienkhet School personnel open the opportunity to the personnel in the organization to 

be pat in checking and observe the management of the organization budget start form the annual budget 

planning and disclose information with value of money and advantage to the government agency not 

for individual or friends. 

3. Administrative Power 

Supervisor of all levels shall assign the task, evaluate performance, personnel selection to work 

with fairly on discriminate as well as command the subordinate or perform duties under the low and 

regulation accurately and correctly. 

4. Property of Government 

Watkhienkhet School personnel shall not use government property for the benefit of the 

government do not take it to unlawful use or attended to any personnel use for their own or others. 

5. Modify Corruption-Free 

Watkhienkhet School personnel acknowledge the modify corruption free of their supervisor to 

prevent and suppress of corruption seriously and carry out activity and project in line with guideline of 

action plan and the prevention and suppression of corruption and the misconduct which will ultimately 

lead to a decline in corruption cases or on more. 

 

 



6. Quality 

Watkhienkhet School personnel shall perform their duties based on operational standards, 

procedures and regulation to be neat efficiency and ask for anything from people in return for service. 

7. Communication Performance 

Watkhienkhet School shall provide information with public via various communication channels 

accurately the public visitor easily to access with correct and up to date information. 

8. Improvement Service System 

Watkhienkhet School shall improve service system for the better operation to be effective, quick 

and up to date that provide the satisfactory service to ensure transparency and trust to the people. 

9. Information Disclose 

Watkhienkhet School conduct basic information such as database, work management, annual 

budget management, development of personnel and promotion of transparency on website to the 

public to know the transparency on the management and operation. 

10. Fraud Prevention 

Watkhienkhet School 's personnel shall carry out 

their own mission in accordance with the guideline of the intent of management with integrity, 

transparency and good governance all operation shall be free from corruption and can be verified as 

well as to be an organization that provide services in education to Thai society with sustainability in 

accordance with good corporate governance principles. 

It is hereby publicly announced 

Issue on 15 May 2021 

 

 

(Acting 2,Lt. Atthasit Nettippawan) 

Director of Watkhienkhet School 


