
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
เรื่อง เจตจํานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

………………………………………………… 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกา ว่า ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  ข้าพเจ้า นายบุญเลิศ ชุมจุล ผู้อํานวยโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ขอแสดงเจตจํานงในการบริหารงานตามกฎหมาย 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดังนี้ 
 
  1. การปฏิบัติหน้าท่ี 
    บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อย่างมีคุณธรรม โดยยึด
หลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดําเนินการตามท่ี กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดและให้บริการกบั
ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ท่ีมิควรได้ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอนการ 
ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 
   1.2 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ประสานงาน
ต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งานราชการท่ีดี 
   1.3 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไม่ หวังส่ิง
ตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 
   1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   2. การใช้งบประมาณ 
    บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องสํานึกและตระหนักถึงการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็น
งบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานท่ีกําหนด ดูแลและรับผิดชอบ ด้านงบประมาณการเบิก - จ่าย และการพัสดุ 
ต้องดําเนินการไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 

  2.2 กลุ่มงานพัสดุต้องดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ กําหนด 
   2.3 กลุ่มการเงินต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับ
กําหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เท่าท่ีไม่ขัดหรือ แย้งกับ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 
    2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันการบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก -จ่าย 
งบประมาณ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
 
  3. ด้านการใช้อํานาจ 
    ผู้บงัคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังส่ังการ กํากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1 ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถความ 
เหมาะสมกับสถานะภาพ ตําแหน่ง ระดับ คํานึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตามหลัก 
มนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือมอบหมายให้เกิดผลสําเร็จ 
    3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะท่ีเป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
    3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเห็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผลการ ปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเห็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมีความเป็นผู้นําท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
    3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตําแหน่ง หรืออํานาจหน้าท่ีในราชการเพื่อ แสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนําไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
 
 



 
 
 
 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นํา
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใด
นําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    4.1 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าฝ่ายงาน ต้องกํากับ ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สิน ของทาง
ราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชํารุดหรือสูญหายให้ รายงานหรือ
ดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กําหนดไว้ 
    4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนมัธยมวภิาวดี หรือให้บุคคลภายนอก
ยืม ต้องดําเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
    4.3 กลุ่มงานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ 
 
  5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    ทุกฝ่ายงานต้องดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง ร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้
ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดลงไปในท่ีสุด 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ ว่า ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562-
2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดีของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการดําเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส โรงเรียน
มัธยมวิภาวดี กําหนด 
   5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ในทุกรูปแบบ 
    5.3 ผู้บังคับบัญชา และผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ต้องกํากับ ติดตาม และสอดส่องดูแลการ 
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อม 
ท้ังไม่ละเลยหรือละเว้นการดําเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
   5.4 กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดําเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี
ด้วยความเคร่งครัดและรายงานให้ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี โดยตรง 
 



  6. ด้านคุณภาพการดําเนินงาน 
    บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก
มาตรฐานการดําเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ต่าง ๆ กําหนดไว้ เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    6.1 ผู้บังคับบัญชาและผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน 
มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ตามวินัยข้าราชการประมวลจริยธรรมข้าราชการพล เรือน และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
    6.2 บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการ ให้บริการผู้รับบริการด้วยความ
เตามใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังให้ ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    6.3 ทุกกลุ่มงาน ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยการดําเนินงานให้เกิด ความ
แม่นยํา ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
 
 7. ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร 
    ทุกกลุ่มงานต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลของกลุ่มงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี ช่อง
ทางการส่ือสารกับผู้มาติดต่อกับโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีทางราชการ
แจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    7.1 ทุกฝ่ายงานดําเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้มีข้อมูลท่ีประชาชน
ควรรับทราบหรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน 
    7.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในทุกกลุ่มงาน 
 
   8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
    ทุกกลุ่มงานต้องดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานโรงเรียนมัธยม
วิภาวดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนมัธยม
วิภาวด ีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและ ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้มีความโปร่งใส เพื่อ
สร้างทัศนคติและความเช่ือมั่นของผู้รับบริการท่ีดีต่อโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    8.1 ทุกฝ่ายงานต้องดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ขั้นตอนการ
ให้บริการตามแนวทมางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558 
กําหนด 
 
 



 
    8.2 ฝ่ายงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการต้องส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินภารกิจท่ีให้ ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการดําเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความ
คิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการดําเนินงานหรือด้านการประเมินผลการดําเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความ
โปร่งใสในการดําเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 
    8.3 ทุกฝ่ายงานดําเนินภารกิจต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบ
ได้ พร้อมท้ังนําข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากผู้รับบริการมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
    8.4 ทุกฝ่ายงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ การ
ดําเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
    โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดําเนินการนําข้อมูลท่ีประชาชนควรทราบ และเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ไว้ในเว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
มัธยมวิภาวดี ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูล แผนการ
ดําเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงาน ของโรงเรียน
มัธยมวิภาวดี 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกฝ่ายงาน

ดําเนินการ ตามแนวทางหรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีต่อสาธารณะตามแนวทาง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ กําหนด 

9.2 ทุกฝ่ายงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนําข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลท่ีประชาชน 
ควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ลงในเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวิภาวดี เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดําเนินภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

9.3 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการ
ส่ือสาร ในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์การ 
ดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ี เป็นปัจจุบันในรูปแบบท่ี
ทันสมัย 

9.4 ทุกฝ่ายงานต้องดําเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมัธยม
วิภาวดีต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความ โปร่งใสในการดําเนิน
ภารกิจโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

 
 
 



9.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องดําเนินการตามแนวทางการบริหารทรพัยากรบุคคลให้มีความ 
โปร่งใส ต้ังแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดําเนินการทางวินัย 
รวมทั้งการสร้างขวัญกําลังใจเพื่อธํารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี พร้อมท้ังสอดคล้อง
กับภารกิจของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี และทิศทางการปฏิรูป ประเทศ 

      10. ด้านการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องดําเนินภารกิจของตนเอง ตามแนวทางของเจตจํานงใน

การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล การ ดําเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจาก
การทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้เป็นองค์กรท่ี
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล มีความ
มั่งค่ังในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมี ความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
10.1 หัวหน้าทุกฝ่ายงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดีทุกคน ต้องดําเนินการตามแนวทางแห่ง

เจตนารมณ์ของเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
10.2 หัวหน้าทุกฝ่ายงานต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือมี ลักษณะ

ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาทําสัญญาหรือรับจ้างใด ๆ จากโรงเรียน
มัธยมวิภาวดี 

10.3 ฝ่ายงานทุกฝ่ายงานของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ต้องสนับสนุนการดําเนินการประเมินความ
เส่ียงการทุจริตและการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือ จัดการความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้แต่ละ
กลุ่มงานนําไปดําเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

10.4 ทุกฝ่ายงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรม
และโครงการ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ท่ีเกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พร้อมท้ังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
ท้ังนี้ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจํานง ในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ในทุก ช่องทางการส่ือสารของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ให้สาธารณชนรับทราบ และการไม่ ปฏิบั ติตามเจตจํานงในการบริหารดังกล่าว ให้
ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังให้ได้รับการพัฒนา หรือรายงานให้ เขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ทราบ เพื่อพิจารณา ดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

       ( นายบุญเลิศ ชุมจุล )  

                              ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 


