
 
 
 
 
 
 

  
 ประกาศโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมห้วยหว้าวิทยาคม 

เรื่อง เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
………………………………………………………………………… 

โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้ 
ส ำเร็จตำมพันธกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม เป็นองค์กรธรรมำภิบำล 
  ในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม จึงประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรด้วยซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลำกรทุกคน
มุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้ข้อปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
      บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ต้องปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
อย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้วยควำมโปร่งใส ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด
อย่ำงเคร่งครัด และให้บริกำรกับประชำชนหรือผู้มำรับบริกำรกับหน่วยงำน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมิควรได ้
  2. ด้านการใช้งบประมาณ 
      บุคลำกรในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ต้องส ำนึกและตระหนักถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
แผ่นดินว่ำเป็นงบประมำณที่ได้มำจำกเงินภำษีของรำษฎร โดยต้องใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสมและประหยัด ตำม
แนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกลุ่มงำนที่ก ำกับ ดูแลด้ำนงบประมำณ กำรเบิก- จ่ำย และ
กำรจัดหำพัสดุ ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  3. ด้านการใช้อ านาจ  
      ผู้บังคับบัญชำทุกหน่วยงำนทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำ ต้องมอบหมำยงำน ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน คัดเลือกบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง สั่งกำรก ำกับ ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและชอบธรรม 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      บุคลำกรในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ต้องใช้ของทำงรำชกำร เพื่อประโยชน์ในทำงรำชกำร 
ไม่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ หรือยินยอมให้
บุคคลใดน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ในทำงท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมำะสม 
  5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม และมำตรกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริต เพ่ือให้กำรทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด 
 
 
 



                           /6.ด้ำนคุณภำพ... 
  6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
      บุคลำกรในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคมทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่กฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ ก ำหนดไว้ เพ่ือให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
  7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
      ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลของกลุ่มงำนที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยจัดให้
มีช่องทำงกำรสื่อสำรกับประชำชนที่มำติดต่อกับหน่วยงำน ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่
ทำงรำชกำรแจ้งได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
      ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กระบวนงำนของ
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันสมัย สำมำรถให้ควำมสะดวกแก่ประชำชน ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ
หน่วยงำนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินภำรกิจของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม พร้อมทั้งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของกลุ่มงำนในสังกัดให้มี
ควำมโปร่งใส เพ่ือสร้ำงทัศนคติและควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่ดีต่อโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
  9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
      โรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ประชำชนควรทรำบและเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินภำรกิจของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ ช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับประชำชน (Social Network) ข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูลขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ข้อมูลกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ข้อมูลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และช่องทำงกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของโรงเรียนห้วยหว้ำ
วิทยำคม 
  10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
      บุคลำกรในโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ต้องด ำเนินภำรกิจของตนเองตำมแนวทำงของ
เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และสำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม ให้เป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมมั่นคงใน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล มีควำมมั่นคงในคุณธรรม จรรยำของข้ำรำชกำร และมีควำม
ยั่งยืนในกำรรับใช้สังคมไทยทำงด้ำนกำรศึกษำ 
 

  จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
    

    ประกำศ  ณ  วันที่  1   เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 
 

                                    
                                                                                ลงชื่อ   
                                                                                        ( นำยวรพจน์   หล่องบุศรี ) 
                                                                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยหว้ำวิทยำคม 
 
 
 



 
 
 
 

 
Announces Office of Huaywawittayakom Huaywawittayakom school 

Topic : Huaywawittayakom school with Honest & Integrity 
…………………..……………………………………….. 

  Huaywawittayakom school intends to conduct its organizational management and 
administration system with governance. With a heavy focus on preventing and eliminating 
corruption and misconduct, this Office wishes to build credibility from the society as an 
organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of the 
Huaywawittayakom school, I would like to announce my intention to administrate this 
organization in an honest, transparent, accountable and responsible manner whilst fighting against 
all forms of corruption. As such, I urge all personnel to perform their duties with dedication, 
honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles: 
  1. Duty performing aspect  
      Huaywawittayakom school’s personnel shall perform their duties as state 
officers on moral grounds in accordance with well established work standards and principal of 
transparency by implementing strict law enforcement and providing services to the public on the 
basic of fair treatment with no expectation for inappropriate remuneration. 
  2. Budgetary Management  
      Huaywawittayakom school’s personnel shall be aware of the budgetary 
expenditures that come from tax of the public. The groups responsible for budgeting, drawing up 
and paying are to be operated with necessary transparency and accountability. Follow the 
principle of Sufficiency Economy. 
  3. Administrative Power 
      Supervisor of all groups at all levels shall assign the task, evaluate performance, 
personnel selection to work fairly no discriminate as well as command the subordinate to perform 
duties under of law and regulation accurately and correctly. 
  4. Property of the Government 
      Huaywawittayakom school’s personnel shell use government property for the 
benefit of the government do not take it to unlawful use or intended to any personnel use for 
their own or others.  
  5. Modify Corruption – free 
      Every group shall comply with the National Anti – Corruption strategy phase 3 
(2017-2021) the prevention and suppression of corruption and misconduct within 
Huaywawittayakom school and measures involves to modify corruption–free  search with will 
ultimately lead to a decline in corruption cases. 



  6. Quality 
      Personnel Group shall perform their duties according to their responsibilities, 
based on operational standards, procedures, rules and regulation to be neat efficiency and 
effectiveness with  the officials duty. 
  7. Communication Performance 
      All group shall disclose its information with public by communication channel 
accurately the public visitor easily access to that information. 
  8. Improvement Service System 
      All group shall improve the service system to facilitate the rapid population, 
satisfied and encouraged people. Stakeholders or service recipients take part in the mission of 
Huaywawittayakom school. It also enhances the image of Huaywawittayakom school and it 
affiliates to be transparent. To create a vision and confidence of the public to Huaywawittayakom 
school. 
  9. Information Disclose  
      Huaywawittayakom school conducts the basic information of the 
Huaywawittayakom school such as news, public relation, communicate with people (Social 
Network), procedure or service, annual budget plan, procurement management, development of 
personnel, management  of fraud complaints and channels of public participation on website to 
the public to know the transparency in the management and operation of Huaywawittayakom 
school. 
  10. Fraud Prevention 
      Huaywawittayakom school’s personnel shall carry out their own missions in 
accordance with the Guideline of the intent of management with integrity, transparency and good 
governance. All operations shall be free from corruption and can be verified along with enhancing 
the corporate culture of Huaywawittayakom school  to be an organization that provide services in 
Huaywawittayakom school to Thai society with sustainability in accordance with good corporate 
governance principles.  
 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
 

Given on July 1, B.E. 2564 (2021) 
 
                                   Sign   
                                         ( Mr.Warlaphot  Longbudsri ) 
                                           Position School Director 

                                                
 


