
 

ประกาศโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
ของประเทศ โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) น ามาซึ่งการก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ประกอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 ในฐานะผู้บริหารของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวจึงขอให้ค ามั่นในการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ยึดถือหลักแห่ง
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ประพฤติปฏิบัติและด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ยึดมั่นในค่านิยมของโรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์ที่ว่า ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี ใส่ใจให้บริการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ทุกคน ได้ยึดมั่นในหลักการนี้และเพ่ือให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงก าหนดนโยบายเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้  

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) : ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน เข้าถึงข้อมูลการด าเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานและมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม 

2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วน 
เคร่งครัด พร้อมรับผิดในผลของการบริหารงานและปฏิบัติงาน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) : ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริต ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์หรือรับสินบน ตลอดจนไม่กระท าการอ่ืนใดอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ( Integrity Culture) : มุ่งเน้นการเป็นองค์กรคุณธรรม สร้าง
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต มีการด าเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระท าการทุจริต 
 ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) : มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีคุณธรรม
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับ 
 6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน (Internal Communication within Organization) : มุ่งเน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์สื่อสารท าความเข้าใจกันอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการถ่ายทอดนโยบายส าคัญของผู้บริหารระดับสูง
ให้บุคลากรของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ได้รับทราบอย่างครบถ้วน  
 



   ประกาศ   ณ   วันที่  13  มถิุนายน  พ.ศ. 2565 
 

                 
       (นางสุวรรณี เกื้อสังข์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Announcement of Khonhadprachason School 
The good intentions in the administration of Khonhadprachason School 

 
Preventing and suppressing corruption is one of the important policies of the 

government and considered as an urgent agenda of the country. It is defined in the 20 year 
National strategy (2018-2038), which lead to set the Twelfth National Economic and Social 
Development Plan (2017-2036), including management in the government sectors to 
prevent corruption and misconduct, and promote good government in the Thai Society. 

As the Director of Khonhadprachason School, I aware and behold the importance of 
such matters. I hereby declare the management and the carry out of the mission with honesty, 
integrity, righteousness, transparency, and anti-corruption. Practicing and maintaining with 
honor and dignity of being a government officials, making a right decision to solve the problem, 
adhering to the values of Khonhadprachason School of “Teamwork, Responsibility, Unity, 
Serviced mindedness and Transparency”. 

Therefore, I request officials of Khonhadprachason School to adhere to this principle. 
Also, to administer and perform with transparency, accountability, and to reduce the risk of 
corruption and misconduct, I shall set policy as guidelines as follows :  

1. Transparency: emphasizing and providing the channel for the stakeholders to 
participate and involve in verifying work performance, disclosure the relevant data including 
procurement data and also proceed an appeal on the basis of rightness and righteous. 

2. Accountability : comply with applicable laws and regulations and are 
responsible for managerial and operation results. 

3. Corruption Free : Work is based on honest and moral standards. Job position which  
facilitate benefits or an attempt to bribe is prohibited, furthermore, that prohibits all forms of 
fraud and corruption as well as individual and public interest conflicts. 

4. Integrity Culture : Heading to be a moral organization by building anti-corruption 
culture and proceeding preventive justice. 

5. Work Integrity : Focusing on management by having moral and following the 
standards/technical manuals which is based on principles of the rightness and fairness. 

6. Internal Communication within Organization : Focusing on employee 
participation and employee are allowed to communicate regularly for better coordination on 
the basis of efficiency and clearly articulate crucial policies to all employee. 
 
 
 



 
   Announced on   13th  June    2022  
 
       

               
       (Mrs.Suwannee  Kuasang) 
              The Director of Khonhadprachason School 


