
 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในโรงเรยีนมัธยมวิภาวดี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรโรงเรียนมัธยมภาวดี ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

ด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ 

กับหน่วยงานโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการ 

ประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 

1.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ประสานงานต่าง ๆ 

ด้วยดีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี 

1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

หรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอน 

การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการใช้งบประมาณ 

บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องสำนึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณ 

ท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบกับกลุ ่มงานที ่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก-จ่าย และการพัสดุต้องดำเนินการด้วย 

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 

2.2 งานพัสดุต้องดำเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆ  ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส 



และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด 

2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีกฎหมายระเบียบ 

หรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเท่าที ่ไม่ขัด 

หรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย งบประมาณ เช่น 

ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

3. ด้านการใช้อำนาจ 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร 

เพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ขัดต่อ 

กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความเหมาะสม 

กับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม 

พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 

3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 

อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

หรือการปฏิบัติงาน และใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้นำท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าท่ีในราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการ 

ไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

หรือผู้อื่น ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการท่ี 

อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการ 



ตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ 

4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือให้บุคคลภายนอก 

ยืมต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งคัด 

4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ 

เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริต 

ลดลงและหมดไปในท่ีสุด 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิชอบของบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส 

5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีในทุกรูปแบบ 

5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือ 

ละเว้นการดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

5.4 หน่วยตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด และรายงาน 

ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบโดยตรง 

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 

บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนินงาน 

ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 

 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอด 

การปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับบุคลากรโรงเรียน

มัธยมวิภาวดวี่าด้วยจรรยาข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

6.2 บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพ 

เรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน 

หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยการดำเนินงานให้เกิดความแม่นยำ 

ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มีช่องทางการส่ือสาร 

กับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก  

รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1 ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ประชาชนควรรับทราบ 

หรือขอ้มูลท่ีต้องเผยแพร่ให้เป็นขอ้มูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือช่องทาง 

การรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 

8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงาน 

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน 

ภารกิจของโรงเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและ 

ความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีดีต่อโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

8.1 หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการให้บริการ 

ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด 

 



8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินภารกิจท่ีให้ประชาชน 

หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟัง 

ความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดำเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดง 

ความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

8.3 หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

พร้อมท้ังนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ท่ีดียิ่งขึ้น 

8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือการดำเนินงาน 

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีดำเนินการนำข้อมูลที่ประชาชนควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของ

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ

สอบถามกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการ

แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตาม

แนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด 

9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ

หรือเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์โรงเรียน 

9.3 ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีต่อ 

สาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบ และแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจของโรงเรียน 

9.4 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องดำเนินการตาม แนวทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดำเนินการ

ทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่ง พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูประเทศ 



10. ด้านการป้องกันการทุจริต 

บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดีต้องดำเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริต และสามารถ

ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคง  

ในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งค่ังในคุณธรรมจรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืน

ในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

10.1 ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงาน          

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมีลักษณะความสัมพันธ์  

ท่ีเกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าทำสัญญาโครงการหรือรับจ้างใด ๆ 

 



 



 



 

 


