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พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ และ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่
ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
และปราบปราม
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติ
โรงเรียนบบานคายวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และเห็นวาจะตองมีการแปลงนโยบาย
ขางตนของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อดําเเนินการดังกลาว โรงเรียนบบานคายวิ ทยา จึงประกาศ
เจตจํ า นงการบริห ารงานความสุจ ริต เพื่ อให บุค ลากรของโรงเรียนนบา นค า ยวิ ท ยายึยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
เจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหบรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด โรงเรียน
บานคายวิทยาจะได
จะไดดาํ เนินการ และขอกําหนดดังนี้
1.นํนํา ประกาศเจตจํา นงการบริห ารงานด วยความสุจ ริ ต ของโรงเรี ยนบบ า นค า ยวิ ท ยา แจ ง ให
บุคลากรทุกคนรับทราบ
2. ประชาสัมพันธประกาศ
ระกาศเจตจํ
เจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต ของโรงเรียนบ
น านคายวิทยา
เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบถึงเจตจํานงของหนวยงาน ในชองทางตางๆ ไดแก ติดบอรดประชาสัมพันธโรงเรียน
ลงเว็บไซตของ โรงเรียน www.bkvch
bkvch.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา

แนวทางการปฏิบัติแนบทายตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริต
โรงเรียนบานคายวิทยา
ดวยปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ
สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเปน
การยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตในเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดทราบ
ถึงขอบกพรองตางๆที่สะทอนจากเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และ
นํามาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ
โรงเรียนบานคายวิทยา จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม มีความโปรงใส ปราศจากการทุ จริต และพรอมที่จ ะไดรั บ การติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติงานตาม
เจตจํานงทั้งตอเจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน ดังนี้
ขอ 1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอเจาหนาที่
ภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน
เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นที่จะบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม มี
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และความพรอมที่จะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได
แสดงไว
ข อ 2 นโยบายในการพั ฒนาองคกรใหมีคุณ ธรรมและความโปร งใสในการดํา เนิน งานของ
หนวยงาน
กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาทุกคน มุงมั่นพัฒนาหนวยงาน ใหมีคณ
ุ ธรรม
และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 6
ดาน ดังนี้
2.1 ด า นความโปร ง ใส เป น การเป ด เผยข อ มู ล รวมถึ ง การดํ า เนิ น การตามภารกิ จ หน า ที่
ดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครัด
(2) ใหความสํา คัญในการเปดเผยขอมูลของหน วยงานดวยความโปรงใส โดยยึ ดหลั ก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกตอง ตรวจสอบไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(4) มุงเนนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ย วกั บการปฏิ บัติงานดว ยความโปรงใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอง ตามกฎหมาย
2.2 ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยา มีความมุงมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

(1) มุงเนนการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปอย างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม พรอมรับผิดชอบ
(2) มุงมั่นในการบริห ารงาน/ปฏิบัติงานตามหน าที่ อย างเต็มใจ กระตื อรือรน มีความ
พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด
2.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานโรงเรียน
บานคายวิทยา ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองคกรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม
รับสินบนและการใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ดา นวัฒนธรรมในองคกร สง เสริ มใหผูบ ริห ารและพนั กงานของโรงเรีย นบ า นคายวิ ทยา
ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาไมทน
ตอการทุจริต อับ อายและเกรงกลัวตอการทุจริต จนก อใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตไดตามหลักนิติ
ธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกตอง สุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม
(2) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทั บซอนในหน วยงาน โดยให
ผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงาน
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุงเนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม
(2) มุงเนนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุงเนนการบริห ารงบประมาณ โดยยึดหลั กความถู กต องตามกฎหมาย ระเบีย บ
โปรงใสตรวจสอบได คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
(4) ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ และความ
รับผิดชอบดวยความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ
(5) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
2.6 ด านการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่ อถายทอดนโยบายทั้ ง 5 ดาน ดั งกล าวขางตน ให
ผูบริหารและพนักงานของโรงเรียนบานคายวิทยาทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธในการถายทอดนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหผูบริหารและพนักงาน
ของโรงเรียนบานคายวิทยาเกิดความตระหนักและให ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ โดยวิธีการ/ชองทางการสื่อสาร เชน หนังสือสั่งการ การปดประกาศ
ประกาศทางเว็บไซต เปนตน
(2) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เชน หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผูบริหาร/พนักงาน เปนตน

