
 
ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

......................................................................................................  
  โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ให ้ความสำคัญกับการบริหารงานด ้านคุณธรรมและความโปร ่งใสภายใต ้กรอบ 
การบริหารจัดการบ ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยหลักเกณฑ ์ และวิธีการบริหารจัดการบ ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตลอดจนนโยบาย
นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื ่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมภิบาลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรมและการ
ป ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessent : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

  ในฐานะของผู ้บริหารของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จึงขอให ้คำมั่นในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและ
ส่งเสริมให ้ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าที่โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ปฏิบัติราชการอย ่างมีคุณธรรม มีความโปร ่งใส 
ปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางการสร ้างคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให ้สาธารณชน  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่ือมั่นต ่อการดำเนินงานของโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ดังนี้  

 ๑. ด ้านการปฏิบัติงาน บุคลากรปฏิบัติงานอย ่างมุ ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ ต ่อหน ้าท่ี 
ต ่อต ้านพฤติกรรมการเรียกรับเง ิน ทรัพย ์สินหรือประโยชน ์อื ่น ๆ ในช ่วงเทศกาล หรือวาระต ่าง ๆ การให ้ 
เงินหรือทรัพย ์สินหรือประโยชน ์อื่นต่อบุคคลภายนอกท่ีจะถือเป ็นความเส่ียงต่อการรับสินบน  
 ๒. ด ้านการใช ้งบประมาณ จัดทำแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำป ี เผยแพร ่อย ่างโปร ่งใส ใช ้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ ้มค่า เป ็นไปตามวัตถุประสงค ์ ไม ่เอื ้อประโยชน ์แก ่ตนเองหรือพวกพ ้อง การเบิกจ ่าย 
งบประมาณเป ็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อจัดจ ้างและการตรวจรับพัสดุ เป ิดโอกาสให ้บุคคลภายนอกมีส ่วน 
ร ่วมในการตรวจสอบการใช ้จ่ายงบประมาณ  
 ๓. ด ้านการใช ้อำนาจ ผู ้บังคับบัญชามอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก บุคลากรเพื่อให ้
สิทธิประโยชน ์ต ่าง ๆ อย ่างเป ็นธรรม ไม ่เลือกปฏิบัติ ไม ่มีการสั่งการให ้ผู ้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวให้กับ
ผู้บังคับบัญชาหรือทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 

๔. การใช้ทรัพย ์สินของราชการ สร ้างความตระหนักให ้กับบุคลากรเกี่ยวกับผลเสียท่ีเกิดจากพฤติกรรมการ
นำทรัยพ์สินของราชการไปเป็นของตนเอง หรือนำไปให้ผู้อื่น กำหนดแนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตที่ชัดเจน 
สะดวกสำหรับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและนำไปปฏิบัติ กำกับ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต สนับสนุนให้องค์กรต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง จัดทำแผนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงานหรือป้องกันการทุจริต 



 
6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน องค์กรต้องให้บริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึด

มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน
ข้อมูล มีคุณธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื ่อสาร หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ต้องมีช่องทางท่ี
หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถติชมและแสดงความคิดเห็น ช้ีแจงได้ในข้อสงสัย
ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน องค์กรจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว เปิดโอกาให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการ
ทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการและมีความโปร่งใส 

9. การเปิดเผยข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน การให้บริการ แผนการใช้จ ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหารงานบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

10. การป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมใน
องค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 
 
 

        
       (นายพีระพันธ์  คีรีศรี)  
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
The Announcement of Whakhorwittayalai School  

The True intention to administering with Integrity and Transparency of  
Whakhorwittayalai School  

…………………………………………………………………………  
Whakhorwittayalai School has been focusing on administering with integrity and 

transparency under the Royal Decree on rules and good governing act in 2003, the National Plan 
for  Social and Economic Development (2017-2021), the policy of the present prime 
minister,  MR.Prayoot Chan-o-cha, on 12nd September 2004, in promoting and administering the 
country with  good governance for the trust of the bureaucracy, strengthening the morality and 
preventing  corruption and misbehavior in the government sections according to the Third Phase 
Anti Corruption (2017-2021) of the National Strategy and the Integrity and Transparency 
Assessment  (ITA) of the National Anti-Corruption (NCC).  

On behalf of the Whakhorwittayalai School, I promise to encourage the state 
officers  to perform their duties with morality and transparency for the service recipients and 
stakeholders'  trust by regulations as follow:  

1. Performance Aspect: officers will be responsible for their commitment and 
duties, resist the behavior in receiving money, property other benefits during festivals or important 
agendas  and giving money or property or other benefits to third that considered to be a risk of 
receiving  bribes.  

2. Budgetary Management: officers will plan the annual budget, declare with 
transparency and use the budget effectively in accordance with purposes, not benefits to 
themselves  or their families. Officers will follow the procurement process and allow stakeholders 
to participate  and monitor budget spending.  

3. Administrative Power: supervisors will assign work, evaluate performance, 
recruit  human resources, and give benefits appropriately and fairly. Supervisors will not ask the 
officers to  do their personal business or wrong things.  

4. Government's resources usage: supervisors will raise awareness about the 
disadvantage caused by misbehavior of taking resources for oneself or others. Supervisors will  
set  regulations for using resources appropriately, the guidelines clearly and monitor 
government's  resources usage regularly. 



 
5. Corruption Problem-Solving: supervisors will resist corruption seriously, plan to 

prevent the corruption order to solve this problem, be careful, monitor and use the result to 
improve  work of anti-corruption.  

6. Operation Quality of the organization: officers will provide services to 
recipients  and stakeholders in accordance with the standards, processes and periods are strictly. 
Officers  perform their duties sharply with true information and morality without supporting 
specific person  or groups.  

7. Efficiency in communication or disseminating information to the public: 
there  must be a variety of channels which are easily accessible, uncomplicated, completed and 
updated. 8. The development of the organization's work system: there will be technology to 
operate conveniently and quickly. Officers give the opportunity for service recipients, 
contact  persons or stakeholders to participate in developing the work system which responses 
the needs and  transparency.  

9. Disclosure of information: officers will share the updated information on 
the  website procurement process, personnel management, and will encourage the 
transparency in  operating.  

10. Corruption Prevention: supervisors and officers show the true intention 
to  perform their duties with integrity and transparency, the method to prevent fraud, the good 
customs,  and the fraud prevention action plan.  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved  
Announced on 25th May 2022 
 
 

                                                                …………………………………  
 (MR. Peeraphan  Khirisri)  

                             Acting the Director of  Whakhorwittayalai School. 
 
 

        
 



   

ประกาศโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 

เร่ือง    นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 

************************* 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคล่ือน
เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปท่ีสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายท่ี ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy)” นั้น 
 ในการนี้ เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนหว้ากอ
วิทยาลัย จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) โดยมีแนวทางให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของท่ีระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) รวมถึงไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
 ๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ๓. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ 
ของท่ีระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว  
 ๔. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในเทศกาลต่างๆ ควรส่งเสริมให้ใช้บัตร
อวยพร หรืออวยพรผ่านส่ือออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นส่ิงของ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น บัตรอวยพร ปฏิทิน
ไดอารี่ สมุดบันทึก เป็นต้น 
 5. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
 

 จึงประกาศเพื่อทราบโดยท่ัวกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๕     เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
       ( นายพีระพันธ์  คีรีศรี ) 
        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหวา้กอวิทยาลัย 
 
 
 
    
 



 

 

 

 

The annoucement of Whakhorwittayalai School. 
Topic: The policy refuse to accept gift to support the performance of duty. 

(No Gift Policy) 
************************************************ 

From the resolution of cabinet on 8th December 2020 approve of The Country Reform 
of The Act on Anti-Corruption Commission ( Revised Edition)  by define the driven to the 
operation of the main activity to the country reform. ( Big Rock)  The activity reform at 4th 

development of Thai government system be transparent without benefit. Which 1st goal at the 
section 1.1 “Specify that all agencies of state announces oneself that all government officials 
refuse to accept every kinds of gifts to support the performance of duty. (No Gift Policy)” 

In this regard for the driven to the operation of the main activity to the country reform 
above. It makes transparency into agencies, values in the performance of duty and should be 
treated as a culture of honesty of Whakhorwittayalai School. So, this notice announces to the 
director of school, teachers, officers and everyone in school refuse to accept every kinds of 
gifts to support the performance of duty. (No Gift Policy)The guidelines are as follows: 

1. Don’t request every kinds of gifts or any other benefits to support the performance 
of duty. (No Gift Policy) including don’t give or receive asset or any other benefits to support 
the performance of duty also. 

2. Don’t accept or agree with person in family to give or receive every kinds of gifts or 
any other benefits with those involved the performance of duty. 

3. In the case of necessity you have to give or receive asset or any other benefits with 
morality, normal tradition ,treat friendship, good relationship between the parties before you 
give or receive gifts, souvenirs, gratuity or any other benefits. You must check them and make 
sure that you follows the law or rules. 

4. In the case of purpose to congratulate or have good wishes in festivals  you should 
give greeting cards or congratulate on social media instead of gifts, souvenirs, gratuity or any 
other benefits unless It is thing that use for public relations of operations of agencies according 
to the occasion and appropriateness. 



5. Perform of duty with honesty, transparency and to be ready for inspection from 
external agencies. 

Therefore, announced for the general acknowledgment to the director of school, 
teachers, officers and everyone in school and follow the policy in this announcement 
conscientiously. 

Announced on 25th May 2022 
 
 
 

(MR. Peeraphan  Khirisri) 
                   Acting the Director of  Whakhorwittayalai School. 

 
 


