
 

 

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา 
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนควนโดนวิทยา 

       
  โรงเรียนควนโดนวิทยา มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลโดยมีความสำคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียน
ควนโดนวิทยาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนควนโดนวิทยา จึงขอประกาศเจตจำนงในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจาก
การทุจริตภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมการตรวจสอบ และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียนควนโดนวิทยา 
  ๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่ง
หนา้ที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 
  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยที่จะ
ดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 
  ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความ
เป็นธรรมสนการปฏิบัติงาน อำนาจความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการมอบหมายงาน 
 
  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
             ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

               (นายกระจาย  หนูคงแก้ว) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
 
 
 
 



 
 

 
A Declaration of intent to Administrate 

Khuandonwittaya School with Honesty & Integrity 
 Khuandonwittaya School intends to conduct its organizational management and 
administrative system with governance. With a heavy focus on preventing and eliminating 
corruption and misconduct, this School wishes to build credibility from the society as an 
organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of 
Khuandonwittaya 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. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of 
official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to 
participate in Secondary Education Service Area office 16’s inspection, and establish a precise 
administration and management system in dealing with complaints. 
 2. Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and regulation, 
follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when making 
decision, while operating relevant administration and management system, to gain credibility from 
the general public 
 3. Corruption-free: We intend to carry out our tasks honesty and refrain from using our 
positions for personal benefits such as bribery or special perks. 
 4. Organizational Culture and integrity: We will not tolerate any forms of corruption and 
will put an end any corruption found in our organization. 
 5. Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and systems 
relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure equitability and 
accountability. 
 Hereby announced to be acknowledge and practiced by all involved. 
     Give on August 16, B.E. 2564 (2021) 
 

      (Mr.Krajay  Nookongkaew) 
     Director of Khuandonwittaya School 



 
ประกาศเจตนารมณ์  

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

....................................................................................................  
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๒๖ วรรค หนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใด       
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖(๑) ที่กำหนดไม่เรียกรับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรง ตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตาม
ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น  

เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนควนโดนวิทยา ให้ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ขจัดให้หมดสิ้นไป และดำเนินการให้สอดคล้อง กับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการประกาศเจตจำนงสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จึงมีนโยบายไม่รับ
ของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY)  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

     ประกาศ ณ วันที่ 2๗  มิถุนายน  พ.ศ. 256๕  

 

       (นายกระจาย   หนูคงแก้ว)  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 

 



Declaration of intention No Gift Policy (No Gift Policy) Fiscal Year 2022 
……………………………………………………………….. 

The Office of the Basic Education Commission has a policy for the Office of Educational 
Service Areas to comply with the Constitution on Prevention and Suppression of Corruption 
B.E.2018, section 126 paragraph one that stipulates that No government officers all receive any 
property or any other benefit which may be calculated in the form of money from any person. 
Other than assets or reasonable benefits under the law, rules or regulations issued by virtue of 
the law and except for the receipt of assets or any other benefits in an ethical manner in 
accordance with the rules and amounts prescribed by the NACC ITA and according to the Civil 
Service Code of Ethics, Article 6 (1 ), which specifies not demand, accept or accept or allow others 
to demand, accept or accept gifts on behalf of themselves or their relatives, whether before or 
after holding office or performing duties whether related to or not related to the performance of 
duties unless it is given by ethics or is a traditional gift or to the general public. 

 In order to prevent corruption and misconduct of government officials All staff and 
personnel in the Khuandonwittaya School is aware of corruption. It is an important problem that 
all sectors must work together to eliminate. The operating in accordance with the policy of the 
Office of the Basic Education Commission and the declaration of good intentions of 
Khuadonwittaya  School Therefore, there is a policy of not accepting gifts in all festivals (NO GIFT 
POLICY). This is to avoid actions that may affect discretion or decision the performance of duties, 
which leads to discrimination or creates a conflict of interest.  

Therefore announced and strictly adhered to Announced on 27 June B.E. 2022 

 

 

        (Mr.Krajay  Nookongkaew)  
Director of Khuandonwittaya School 


