
 

 

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

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

    โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลโดยมี
ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่
สังคมว่าโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา                 
จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื ่อสั ตย์สุจริตอย่างโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้                   
พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคน มุ่งม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย  ดังต่อไปนี้ 
 

     1 ด้านการปฏิบ ัต ิหน ้าที่   การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน 
   2 ดา้นการใชง้บประมาณ  การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส  การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง  
    3 ดา้นการใชอ้ำนาจ   การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ   
    4 ดา้นการใชท้รัพยส์นิของราชการ  บุคลากรภายในหน่วยงานไมน่ำทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
    5 ดา้นการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ  ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญ ในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    6 ดา้นคุณภาพการดำเนนิงาน   คุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
    7 ดา้นประสทิธภิาพการสือ่สาร  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทีเ่กี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูล ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
     8 ดา้นการปรบัปรุงระบบการทำงาน  การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
     9 ดา้นการเปดิเผยขอ้มลู   การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
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     10 ดา้นการปอ้งกันการทจุรติ  การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในการดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

     จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 

  

                                                (นายขจรวุฒิ  สว่างศรี) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

 
 



 

 

 

Announcement of The Secondary Educational Service Area Office 9 

Subject: Declaration of Integrity Intent Nongyasaiwitthaya School 

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

The Secondary educational service area office 9 is committed to managing the organization 

with good governance, focusing on prevention and suppression of corruption and 

misconduct. To publicly promote the good corporate governance of the Office at 

Nongyasaiwitthaya School, I, as the director of the secondary educational service area office 

9, hereby declare and demonstrate the intention to implement management with integrity, 

transparency, auditability, responsibility, and permitting no form of corruption. Hence every 

personnel shall adhere to the aforementioned principle and follow the policy and guidance, 

as follows: 

     1. Operation Every personnel shall operate in accordance with the Standard 

transparently, punctually and indiscriminatingly. 

   2. Budget usage The annual budgeting plan shall be developed and 
published publicly and transparently. The corporate expense behaviors shall be in according 
to its intention with highest effectiveness and without conflict of interest. 
 3. Use of power   Any procedure, including work assignment, personnel 
performance appraisal and any selection process, must be implemented fairly and 
indiscriminatingly.  
 4. Use of government property  The personnel must not take or claim 
any government property as their own, or give to others. The process to ask for usage 
permission is clear and convenient. 
 5. Combating corruption  The top management gives importance in the fight 
against corruption seriously, focusing on implementing the effectively concrete approaches 
and developing the Office’s work plan on prevention and suppression of corruption. 
 6. Operational quality   The personnel shall operate their works, considering 
the highest performance quality. All processes will be strictly adhered to the Standards, 
designated procedure and timeframes in a fair and equal manner. 
 7. Communication efficiency  Any communication related to dissemination 
of corporate information shall be in various channels, with easy accessibility and in a simple 
way, considering the completeness and currency of information as the highest priority.   
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 8. Work system improvement  The Office is committed to improve 
organizational effectiveness, including the personnel operation, work flows and technology 
adoption.  
 9. Information disclosure   The Office is responsible for disclosing the 
following information to public: the Office basic information, work management policy, 
budget management, human resource management and development, and in-house 
transparency promotion approaches. 
   10. Prevention of corruption  The following information, as a part of 
corruption prevention approaches, is needed to be included on the official corporate 
website: declaration of the Director’s integrity intent, documentation on risk assessment for 
corruption prevention and nurturing organizational culture, action plans on corruption 
prevention, and in-house preventive measures for corruption. 
 

     This is announced to all personnel prior to their acknowledgement and 
implementation 
 
        Announced on 26th May 2020  
 

 

 

 

                                                (Mr.Khajohnvut  Sawangsri) 

                                           Nongyasaiwitthaya School Director 

 
 


